
!រស$% សន៏របស់អ+កមីង ហុ៊យ 56 ន់ 

ក៖ អ%កេធ( )*រស-. ស់ន៏ ថន រ34  ខ៖ អ%ក6នេគេធ( )*រស-. សន៍ ហុ៊យ => ន ់

 

ក៖ 6ទេ@ៃថBេនះគឺៃថBទី១៦ ែខមកJ K% ំ២០២០។ េហ)យខP Q ំ6ទេRS ះ ថន រ34 ។ 
គឺTUក Vម*រWររបស់គេU-ងUបវត\ ិ _̂ ល់ខa bនបស់UបTជនកមd QT។ 6ទ! 
ខP Q ំចង់ជU-បេg*ន់េhកiយផងែដរlេmលបំណងៃនគេU-ងមួយេនះគឺេដ)មpីែថរកqជីវ
Uបវត\ ិ _̂ ល់ខa bនរបស់េhកiយទុកដល់កូនេsជំtន់េU*យេuយ6នេរvនសូUត។ 
េហ)យwមួយេទvតេដ)មpីែថរកqកុំេuយ6ត់បង់េ@ជីវUបវត\ ិរបស់េhកiយ _̂ ល់។ 
េហ)យwមួយេទvតេ@xងyកលវ zទ{ល័យែដលេ@សហរដ4uេមរ zចែដលចង់េរvនសូUតអំពីជីវ
Uបវត\ ិរបស់េhកiយផងែដរ។ ៃថBេនះខP Q ំមកជួបេhកiយ ហុ៊យ => ន់។ េhកiយ-នuយុ 
៧០K% ំេហ)យ។ េហ)យេhកiយរស់េ@ក� Qងភូមិ �Uប�ច សW� ត់ក� Qល Uស Vកដូន�វ 
េខត\6ត់ដំបង។ 
េហ)យខP Q ំចង់ជU-បេg*ន់េhកiយផងែដរlគេU-ងមួយេនះ-នេវបផqយ។ 
ែដលេវបផqយមួយេtះេRS ះl cambodianoralhistories.byu.edu. េប)សិនTកូន ឬក៏េsទួត 
ឬក៏េhកiយ _̂ ល់បន\ ិចេទvតេgេhកiយ-នបំណងេដ)មpីចូលេg*ន់េវបផqយហ% ឹង។ 
េhកiយ និងេឃ)ញរបូ�ព 
េហ)យបិង*រស-. សរបស់េhកiយែដល6នផ�ល់*រស-. សដល់ខP Q ំេ@ក� QងៃថBេនះផងែដរ។ 
6ទ! សំណួរែដលខP Q ំចង់ជU-បសួរេg*ន់េhកiយដំបូងគឺ�ក់ទងេg និងេRS ះ។ 
សូមេhកiយជួយជU-បេRS ះម�ងេទvតេRS ះអី? 

ខ៖ ហុ៊យ => ន់។ 

ក៖ 6ទ។ អត់េ�សេhកiយ។ េត)េhកiយ-នេRS ះេ�េU�េទ? 

ខ៖  ¡ ប់េ�អ¢£ ឹង។ េ�=> ន់ៗអ¢£ ឹង។ 

ក៖ 6ទ។ េhកiយ។ 

ខ៖ -នេRS ះកូន សួរកូនអី? 

ក៖ េRS ះេhកiយហ% ឹងេហ)យ។ 

ខ៖ េRS ះខP Q ំ? 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េRS ះអ¢£ ឹងេhកUគ�។ 

ក៖ េhកiយ*លពីេhកiយេ@េកSងេhកiយ-នេRS ះអ( ីេផ¥ងេទvតេទ? 

ខ៖ -នែតេRS ះហ% ឹងឯងេhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ -នែតេRS ះហ% ឹងេហ)យ? 



ខ៖ §ស់។ 

ក៖ េhកiយសូមជU-បuយុេsម�ងេទvត? 

ខ៖ ៧០K% ំថSីេhកUគ�។ ៦៩ចូល៧០K% ំថSីេនះ។ 

ក៖ 6ទ។ េhកiយេ@េកSង។ 

ខ៖ ហីុ! េកSង។ 6នUសណុកប៉ុtS នK% ំែដរហ% ឹង។ 

ក៖ អីi៉! 6នUសណុក ណ៎? 

ខ៖ §ស់! 6នUសណុក។ េប)ពីេដ)មេវទtwស់េhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ ែរកស¡ ឹកឈូក ែរកUតកួនេg។ េចះែតែរកេgេធ( )មិចកូនេs �ឯង-% ក់ឯងអ¢£ ឹងេg។ 
ប� ីy¡ ប់េ§លេgជិត៣០K% ំេgេហ)យកូនេ@តូចៗេស_ )រៗ។ 
េ-¡ ៉ ះេហ)យេចះែតេធ( )មិចេuយ6នមួយេពលៗអ¢£ ឹងេgេhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។  

ខ៖ េទ)ប6នេuយកូនធំេg េគែបកេgេរvងធូរUmន់បន\ ិច។ 
កw� លUmន់lUគប់Umន់wេhកUគ�។ អត់ខ( ះxតអីដូចមុន។ 

ក៖ *លេល)កមុនែរកេបះ ណ៎? 

ខ៖ ែរកេបះមកេg ែរកេgេU*កពីយប់េឡ)ងែរកេgលក់េទvតេg។ ស¡ ឹកឈូក 
UតកួនេhកUគ�-នស® ីេទ-នែតប៉ុន% ឹងឯងមុខរបរ។ េហ)យេធ( )ែUសបន\ ិចចន̄ bច 
បW( ក់ែUសេគេទvត ជួលែUសេគេធ( )េg។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ ១ហិត� កន¡ះហិត�អីេg េធ( )េgមិនែដល6នេទ។ ប៉ុនេចះែតប� °រេg 
-£ ស់ែUសmត់uណិត។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ mត់uណិតេធ( )ែUស6ន។ mត់អត់ែដរយកឈ� bលេទ។ �wmត់យកេg ៤ ៥6វអ¢£ ឹងេg។ 
៤ ៥កំរ>ុងអ¢£ ឹងេg។ 

ក៖ 6ទ។  

ខ៖ េហ)យដល់មកេម)លដូច6នតិចេពក។ mត់អត់យកេទ-£ ស់ែUស។ mត់អត់យក 
ែUស១ហិត�lមិនែដលេធ( )6នេទេhកUគ�។ 
ចុះមនុស¥UសីUmន់ែតចត់ផqចអីបន\ ិចបន̄ bចអីេhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ 



ខ៖ េU³ះអត់-នស® ី េហ)យជួលេគមួយUពម។ េ-¡៉ ះេហ)យ=េចះែតខ(ះxតរហូតហ% ឹងមក។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ ដល់េពល6នកូនេsេគធូរ។ េគែបកអស់េg=ធូរកូន។ ដូចlកូននិង=6ន 
=មិនUmន់អីេទេhកUគ� ផ_ះហ% ឹងសុទ́ែតខ_ម។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ =អត់-នដូចl =mS នស® ីលក់ដូរអី នឹងេគេuយ=6នធូរេhកUគ�។ 
េហ)យែបរេgដល់កូនធំៗេឡ)ង។ m% អត់6នេរvនេចះដឹងផង -នអី-នែតែUស នឹងឯង 
និង*រសំណង់ នឹងឯងសព(ៃថB។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ សព(ៃថBេធ( )*រសំណង់កូន។ 

ក៖ 6ទ។  

ខ៖ េឃ)ញខP Q ំ§ស់េg ដូចlេJគUmន់េបះេ6ចអ¢£ ឹងេg។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ លក់េg6ន។ 

ក៖ *លពីេដ)មេបះឈូកដល់ឥឡ� វេបះស¡ ឹក6ស់ម�ង? 

ខ៖ ឥឡ� វេបះស¡ ឹក6ស់ម�ង។ ខ¶ ិលេធ( )េg ក៏6ន§យខ¡ះេg សង·ឹមែតកូនេពក។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ ដូចlេgអត់រចួ កូនm% =i៉ប់ែដរ។ េហ)យេធ( )*រសំណង់មួយៃថB៣មុឺនTងេhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េហ)យៃថ¡ទឹក ៃថ¡េភ¡ )ងរហូត។ =េវទtwស់េhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ អ¢£ ឹងស¡ ឹក6ស់ល® េទ? ស¡ ឹក6ស់ហ% ឹង? 

ខ៖ ល® ។ 

ក៖ 6ទ។ ធមSTតិ ណ៎? 

ខ៖ §ស់។  

ក៖ លក់6នមួយ6ច់ប៉ុtS ន? 

ខ៖ 6នUបែហលT២រយេម)លេg។ មិនែដល6នលក់េទ 
េទ)ប6នលក់េទ)ប6ននឹកេឃ)ញស® ីេទែស® កៃថBសិលផង6នUmន់6នេgវត\ខ¡ ះ។ ផ¥េំg។ 



ក៖ 6ទ។ ែផ¥ផ¥េំg? 

ខ៖ §ស់។ កូនេsអីេគេuយខ¡ះេgេhកUគ�។ េគេuយេg៤ ៥³ន់ ១មុឺនអីេg។ 
ដូចlទិញចំណីខ¡ ះេg េgវត\ខ¡ ះេg។ ផ¥េំgអ¢£ ឹងេgៃថBសិល6នេgវត\អ¢£ ឹងេg។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ ប៉ុនlេuយ-នសល់អី =mS នសល់អីេទេhកUគ�។ េធ( )*រWរអេ¢£ ះ។ 

ក៖ 6ទ។ េហ)យេhកiយ K% ំរបស់េhកiយ។ េប)េយ)ងគិតTK% ំែខS រេគេ�K% ំអី? 

ខ៖ K% ំេJង េhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ េហ)យែខអីេhកiយ? 

ខ៖ ែខពិyខ។ 

ក៖ ៃថBអី? 

ខ៖ ៃថBUពហសpត\ ¸ េhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ អ¢£ ឹង�ក់ទង និង�yវ zញេU�ពី�yែខS រ។ 
េhកiយ-នេចះ�yអីេផ¥ងេទvតេទ? 

ខ៖ អត់េចះេទេhUគ�។ សូមpីែតែខS រហ% ឹង ក៏អត់េចះែដរអក¥រហ% ឹង។ 

ក៖ �yអង់េគ¡ស?  

ខ៖ អត់េចះ។ ស® ីក៏អត់េចះ។ 

ក៖ 6Jងំ។ 

ខ៖ អត់េចះេទ។ UmនែតែខS រមិនេចះផង។ ទំJែំត6Jងំ។ អត់េចះអី�ងំអស់។ 
ខP Q ំនឹកេឃ)ញេក)តមកេវទt-\ យUក។ នឹកេឃ)ញអត់េuយកូនេgេរvនបេt\ យ-\ យUក។ 
េឃ)ញUគ�មកកត់េRS ះអ¢£ ឹងឲºកូនរត់ពួនអស់។ េhកUគ�*លេwះw-\ យUកេពក។ អត់6ន។ 
ចូលរមួមួយៃថB6នមួយយៃថBមិន6នមួយេពល ែតxនេgែតមួយៃថBអត់។ 
6នlកូនអត់-នេចះអក¥រអីបន\ ិច។ �ល់ែតមកេគេuយេរvន 
េuយេរvនហួសេពលេg6ត់។ -នកូនេហ)យuល័យគឹតែតកូន។ 
uល័យែតគឹតមកេរvនឯេនះអត់កូន។ េរvនអត់ចូល។  

ក៖ 6ទ។ អូរ! *លេwះUគ»មកចុះេRS ះរត់? 

ខ៖ §ស់។ 

ក៖ ជីវ�ពពិ6កេពក។ 

ខ៖ ពិ6បកេពក។ 



ក៖ wUសេwះ-\ យ។ -\ យេន¼យេហ)យគញរេទvត។  

ខ៖ នឹកេឃ)ញlដុចេ@តូចៗែដរ។ េចះែតេដ)រេបះេដ)រេ6ចេgwUគ�។ 
េចះែតេធ( )រេមចេuយែត6នខ¡ះេgwស់។ អត់ -\ យអត់េuយេរvន។ 
សុខចិត\េuយកុនេgពូនUតង់េនះUតង់េtះេg។ េប)ល័យេរvនេg-\ យmS នអីហូប។ 
ស® ីចុកអ¢£ ឹងដូចlពីេដ)មលុយដូចlតិចេទ។ ៥*ក់អីអ¢£ ឹង 6ន។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ ប៉ុនlរកអត់6នបេw\ យwេhកUគ�។ េgអត់រចួ។ 
6នlេវទt-៉រហូតមកេhកUគ»េអ)យ។ ែដលកូនែបក6នlេUប)សUmន់។ អត់ពីUគ»yរេg។ 
ខP Q ំអត់ពីUគ»yរេgមិនែមនតិចេទ។ សុទ́ែតជិតyមសិបK% ំេហ)យ។ ែបកUគ»yរ។ 
េ-¡ ះេហ)យែតឯងកូនJងំនូវេស_ )ៗ។ េចះែតេgេហ)យេhកUគ»េអ)យមិនlអីេទ។ 
េប)និiយពីUបវត\ ិមិនlអីេទ។ Jល់ៃងអត់ចប់បេw\ យ។ �ំងពីរត់។ �ំងពីអ½¶ ត់។ 
�ំងពីភ¾ °រ។ �ំងពីJស់។ េធ( )ែUសwេhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ!  

ខ៖ -៉ចប់និiយមិនរចួ�ំងពីសន¿ bចUកែវង សន¿ bចUបបក់អីក៏េចះែដរ។ l-៉សព_ រុតអីេចះ 
េឡ)ងJមក� QងៃUពwេhកUគ»។  

ក៖ 6ទ!  

ខ៖ ដល់ប៉ុណÀ ឹង។ 6នlេវទtដល់ប៉ុណÀ ឹងwខP Q ំ។ េវទt�ែមនែទនញ៉VÁ។ 
6នlរកនិiយមិនរចួ។  

ក៖ y\ យេរ¼ងេរvនសូUត? 

ខ៖ y\ យេhកUគ»។ ប៉ុែន\មិនដឹងេធ( )េមច។ ដល់ែត§ស់មក�ំងនឹកេឃ)ញ។ 
ដូចlេរvនអត់ចូល។ §ស់អ¢£ ឹងចង់េចះwស់េhកUគ�។ ចង់េចះដុចlចង់េរvនធម៌ 
ចង់េរvនធម៌ចង់ដល់កំណតេ់ហ)យ។ មិនដឹងគឹតេធ( )េមច? 

ក៖ អ¢£ ឹង�ក់ទងនឹង�yរែខS រេhកiយuចuន6នសរេសរ6នេទ? 

ខ៖ អត់6នេទេhកUគ�។ ដុចlសរេសរក៏សរេសរមិនេក)ត។ 
ដូចlសរេសរែតេRS ះខa bនក៏មិនេក)ត។ សរសេរអត់េក)ត។ ដូចlៃដេចះែតញ័រេg។ 
3ក់េgសរេសរអត់Uត�វបេw\ យ។  

ក៖ ប៉ុែន\ ពីមុនសរេសរ6នេទ? 

ខ៖ ពីមុន6នសរេសរេRS ះសរេសរអី។ 6នេhកUគ�។ ែតឥឡ� វសរេសរអត់េក)ត។ 
សូមpីែតជិះកង់wេhកUគ»។ ពីេដ)មខP Q ំជិះកង់អីេg។ ឌុបអី UកេÄឈុកស¡ ឹកឈូក។ 
ឥឡ� វជិះកង់អត់េក)ត។ ជិះេgញ័រ ភ័យរេមច? 

ក៖ ចុះម៉ូ តូជិះេក)តអត់? 

ខ៖ អត់មិនែដលេទ។ *ន់ែតKB យេទvតេហ)យេhកUគ�។  



ក៖ អរគុណែដល6នជU-ប�ក់ទងនឹងUគ»yរ េហ)យនឹងUបវត\ពិ6កខ¡ះៗចុះw។ 

ខ៖ §ស។ 

ក៖ អ¢£ ឹងខP Q ំចង់សួរ�ក់ទងនឹងUស Vកកំេន)តរបស់អ៊ÁUសីេ@ឯwែដរ? 

ខ៖ េ@េនះឯងUគ»។ 

ក៖ េ@ៗកែន¡ងេនះ? 

ខ៖ ពីេដ)មេ@ក� Qង។ ដល់េពលេយ)ងេuយេgកូនេg។ 
មកេ@ដីេនះេgក៏Tប់េgwេhកUគ�6នេចញមលេ@=លTប់។  

ក៖ ¡̂ ស់ពីxងក� Qងមកេ@េនះប៉ុtS នK% ំេហ)យ? 

ខ៖ ¡̂ ស់៣០K% ំ ៣០K% ំTងេហ)យេhកUគ�។ 

ក៖ អូរ។ 

ខ៖ គឹតេg៨០ ៧៩មក។  

ក៖ 6ទ។  

ខ៖ យូK% ំែដរេhកUគ�។ 

ក៖ ៧៩មកណ៎? 

ខ៖ §ស៎។ �ំងពី ៧៩មក។ ឥឡ� វ២០២០េហ)យ។ គឹតេgែបកយូេហ)យេhកUគ�។ 

ក៖ ជិត៥០K% ំេហ)យ។ 

ខ៖ គឹតេg៨០ េម)លជិត។ 

ក៖ ជិត៥០K% ំេហ)យ។ េUច)នេដរេwះ? 
េហ)យេhកiយជួយជU-បបន\ ិចេហតុអី6នTេhកiយ ¡̂ ស់ពីទីេtះមកេ@ទីេនះវ zញ? 

ខ៖ ែណកឯេtះដូចl ដូចl=េផ®)លែដលែខS រUកហមចូលេtះ។ ចូលមកេgក៏នឹកេឃ)ញl។ 
អូយមកនូវេU�។ មកេ@អីក� Qងនឹកេឃ)ញlដីតូច។ ទុកេuយកូនេ@ហ% ឹងេg។ 
េហ)យខP Q ំក៏មកនូវឯេនះមក។ មកេ@ក៏មកនូវTប់រហូតដល់សព(ៃថBេgwេhកUគ�។  

ក៖ 6ទៗ។ អ¢£ ឹងអរគុណែដល6នជU-ប�ក់ទងនឹង*រ ¡̂ ស់ទីលំេ@អ¢£ ឹងwស៎។ 
ឥឡ� វខP Q ំចង់ជU-បសួរ�ក់ទងនឹងu³ហ៍ពិ³ហ៍វ zញម\ង។ េត)ប\ ីរបស់អ៊ÁUសី 
ប\ ីរបស់េhកiយmត់េRS ះអីែដរ? 

ខ៖ េRS ះ េតង រុÆ។ 

ក៖ Uស Vកកំេណ)តmត់េ@w? 

ខ៖ េ@នឹងែដរwេhកUគ�។ 



ក៖ េ@នឹងែដរណ៎? 

ខ៖ §ស៎។ 

ក៖ េហ)យ។ 

ខ៖ -Ç ង-% ក់។ ដូចlផ_ះេ@xងm% ែដរ។  

ក៖ អីi៉េម)ល uចេឃ)ញតំបូលផ_ះm% ែដរ។ 

ខ៖ §ស៎។ េអ)KB យែដរ។ 

ក៖ អ¢£ ឹងyÈ ល់m% ដមបូងេពលwែដរ? 

ខ៖ ខP Q ំមិនសូវ មិនែដល6ន�ក់ទងផង។ 

ក៖ ខP Q ំមិនែដលដឹង�ក់ទង។  

ខ៖ េអ) េមសរយកuេtះេgយំេហ)យ។ 

គ៖ យំ6ត់េហ)យ។ 

ខ៖ េអ) អត់-ននរwេiល។ ខP Q ំមិនសូវែដលទំtក់ទំនងអីផង។ ដូចlmត់េឃ)ញl 
មិនដឹងlmត់លួចUសÉញ់ពីេសS )w? mត់ចូលេgស\ ីបេw\ យ។  

ក៖ 6ទ! អ¢£ ឹងអត់-នទំtក់ទំនងមុនេទណ៎។  

ខ៖ អត់េទេhកUគ�។ អត់-នទំtក់ទំនងផង។ េgដណ\ ឹងខP Q ំ។ ខP Q ំlខP Q ំអត់យកេទ។ ចុះmត់ 
ដូចlmត់Jងចំwស់បន\ ិចេហ)យ។ េហ)យmត់េម-៉យេទvតេtះ។  

ក៖ អ៎រ េ³ះ-៉យេទvតណ៎? 

ខ៖ §ស៎។ ខP Q ំេទ)បuយុ១៨K% ំ។  

ក៖ អ៎រ ចុះmត់uយុប៉ុtS នអ¢£ ឹង? 

ខ៖ mត់៣០Tងណ៎។ 

ក៖ ៣០Tងេទvតmត់? 

ខ៖ §ស៎។ 

ក៖ េហ)យmត់េម-៉យេទvត។ 

ខ៖ ខP Q ំUបែកកlខP Q ំអត់យកេទ។ Uyប់ែតដល់េនះេg។ Uyប់ែតmត់េg។ mត់lេមទូច។ 
mត់េ�ខP Q ំlេមទូចl េមទូចៗេទ។  

ក៖ 6ទ។ 



ខ េឃ)ញm% េ�lេមទូចៗរហូត។ ដល់6នមកេហ)យក៏េ�lេមទូចៗរហូត។ េមទុចៗៗ
mត់េ�ខP Q ំlេមទូច។ �មិនយក។ Ê៊ន�មិនយកuញ់។ Ê៊ន�មិនយកuញ់។ 
uញ់§ប់w។ §ប់លី។ េហ)យែម៉mត់ភ័យmត់េល)កេuយ។ 

ក៖ ÊសÊសÊ។ 

ខ៖ េពលែដល6នេgក៏សុខរហូត។ �ល់ែតែបក§កេរvងខa bន។ មិនេចះមិនអីេទ។ 

ក៖ សុខសបËយេgណ៎។ 

ខ៖ សុខសបËយអី។ 

ក៖ អ¢£ ឹង*លេtះមូលេហតុែដល ែដលយកmត់Tគូរគឺេ3យyរx¡ ចmត់§ប់? 

ខ៖ x¡ ចmត់§ប់។ x¡ ចmត់§ប់យក។ 

ក៖ អ¢£ ឹងេពលហ% ឹងអ%កwTអ%កេរvបចំផ¥ផំÌ Q ំឲº? 

ខ៖ -\ យ -\ យ ឪពុកេ@�ងំអស់។  

ក៖ អ¢£ ឹង*លេwះបwÀ *រប៉ុtS ន? េUគÎងxន់y¡ ប៉ុនSនែដរ? 

ខ៖ ៃថ¡ែដរ*លេwះ6នែត។ ប៉ុtS ន៣០០០អីអ¢£ ឹង។ ៣០០០ែខS រេយ)ង។លុយេយ)ងពីេដ)ម។ 

ក៖ 6ទ!  

ខ៖ េUច)នៗwស់េhកUគ�។ 

ក៖ គឹតTជីប៉ុtS នជី? 

ខ៖ េប)គឹតTជីUបែហលTTង-៉តំលឹង។ Tង-៉តំលឹង-សែដរ។ 

ក៖ ឥឡ� វTង-៉តំលឹង? 

ខ៖ §ស! 

ក៖ Tង-៉តំលឹងឥឡ� វប៉ុtS នែដរណ៎? 

ខ៖ uឡ� វេគl -៉តំលឹងឥឡ� វ=ជិតពីរ³ន់េទ។ ពីឬ³ន់េហ)យដឹងេhកUគ�? 

ក៖ មួយ³ន់U6ំបីÊ៎? 

ខ៖ លុយតិចែដរេទ។ អត់ដឹងផងេhកUគ�? 

ក៖ អ¢£ ឹង-៉តំលឹង អឺឥឡ� វេUច)នណ៎? 

ខ៖ §ស៎។  

ក៖ គឹតេgេប)-៉តំលឹង។ 



ខ៖ េUច)នwស់។ 

ក៖ អូរេUច)នwស់។  

ខ៖ េUច)ន។ 

ក៖ អ¢£ ឹងសU-ប់េhកiយ _̂ ល់។ េhកiយUសhញ់េhក�Uតង់លកÇណៈUតង់w? 

ខ៖ លកÇណៈដូចlmត់ដឹង-\ យអីអ¢£ ឹងw៎។ mត់ដូចl-\ យឪពុកអីmត់ដឹងបេw\ យ។ 
ដូចlលុយ*ក់អីអ¢£ ឹង។ េgេ*យៃUពអីេធ( )ែUស6នេgmត់ដូចl ចិ¢£ ឹម-\ យឪពុក 
េ-¡ ះេហ)យេចះែត -នចិត\UសÉញ់mត់។  

ក៖ mត់Tសមនុស¥ដឹងគុណ? 

ខ៖ §ស់។ mត់ដូចlដឹងគុណឪពុក-\ យ។ បងបÐ °នអីេ@េល)mត់។ �ងំអស់។ 
ដូចlmត់ជួយចិ¢£ ឹម។ Uបេ3យេg។ 

ក៖ mត់J> ប់រង? 

ខ៖ §ស៎! mត់េធ( )ែUសេធ( )អី។ mត់េចះែតេuយបងបÐ °ន។ បងបÐ °នេចះែតជួយចិ¢£ ឹមរហូតេg។ 

ក៖ េgរចួែដរណ៎? 

ខ៖ §ស់! េចះែតជួយរហូតែដរ។ 6នេចះែតនឹកេឃ)ញl េ�ះបីែតmត់§ស់ែមន។ ដូចlៗ! 

ក៖ mត់ចិត6នណ៎? 

ខ៖ ដូចl mត់ចិត6នចំេ³ះបងបÐ °នអ¢£ ឹងេg។ 
េចះែតនឹកេឃ)ញlUសេwះuណិតmត់រហូតេg។ ក៏េចះែត6នរហូត ចប់ហ% ឹងខP Q ំ។ ដល់កូន៨ខP Q ំ។ 

ក៖ អរ! ៨ែដរណ៎? 

ខ៖ §ស់។ ដល់សព(ៃថBសល់ែត៥េទ។ Wប់៣េហ)យេ@uពត។ 

ក៖ េ@Tមួយmត់6នប៉ុtS នK% ំ? �ំងពីៃថB*រមក? 6នកូន៨Umន់។ 

ខ៖ កូន៨ខP Q ំUបែហលTuយុ៣០Tងែដលmត់ខូចេg។ 

ក៖ 6ទ! �ំងពី១៨រហូតដល់៣០? 

ខ៖ §ស់។ ៣០K% ំTងជិត៤០ែដរ។ 6នmត់ខូច។ 

ក៖ េ@Tមួយmត់6ន២០K% ំTងណ៎? 

ខ៖ §ស់។  

ក៖ 6ទ។ េហ)យបt_ ប់មកក៏-នកូន-នេsេgណ៎? 

ខ៖ §ស់។  



ក៖ 6ទ។ អ¢£ ឹងខP Q ំចង់ជU-បសួរ�ក់ទង និងបងបÐ °នសិនមុនដល់កូនេsអ¢£ ឹងw៎។ 
េត)បងបÐ °នរបស់េhកiយ-នប៉ុtS នtក់ែដរ? 

ខ៖ បងបÐ °នខP Q ំ-ន៥tក់េhកUគ�។ ប៉ុនខូចអស់២េហ)យ េ@ែត៣។ 

ក៖ 6ទ។ េhកiយuចជួយជU-ប�ងំេRS ះអ%កែដលខូច 
េហ)យនិងអ%កេ@�ងំអស់ប៉ុtS ន? េហ)យេRS ះអីខ¡ ះ? 

ខ៖ េRS ះ ប៉ុច! ហុ៊យ ប៉ុច។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ និងឃុត ហុ៊យ។  

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េ@ខូចអស់២ េហ)យេ@៣។ េ@Wត់ ហុ៊យWត់១។ ហុ៊យ Kត១។ 

ក៖ 6ទ។ េ@-% ក់េទvត? 

ខ៖ ខP Q ំអូ! ហុ៊យ => ន់។ 

ក៖ 6ទ។ អ¢£ ឹងេ@សល់៣tក់ណ៎? 

ខ៖ §ស់។ 

ក៖ 6ទ។ េហ)យ-នUបវត\ ិអីTមួយ និងកូនៗបងបÐ °នៗ*លពីេ@េកSងៗេទ? 

ខ៖ Uបវត\ ិបÐ °នកំសត់wស់េhកUគ�។ កំសត់ដូចlេ@ចិ¢£ ឹមបÐ °នអ¢£ ឹងេg។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ គឺlmត់េវទtេg េចះែតផ�ល់េuយបÐ °នអ¢£ ឹងេg។ នឹកេឃ)ញេចះែតl -� យឯwផង។ 
wបÐ °នផង ផ�ល់េuយបÐ °នដូចl uពតេចញេgអ¢£ ឹង អត់-នអីេyះក� Qង៧៩ហ% ឹងអត់។ 
អត់3ច់ភឹងUបេ3យអត់-នស® ី។ l%  ំនិងUស�វស� កេទvតេធ( )ែUសអត់6ន។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េធ( )ែUសអត់6ន។ អត់-នសុខចិត\លក់uេទះ១ខP Q ំ។ លក់uេទះ១6ន៣ជី 
៣ជីដឹកេgេuយេគ។ ដឹកយកេgេuយេគ េគេuយ៣ជីកន¡ះេគែថមេuយ៥ហុ៊នេទvត។ 

ក៖ អរ! 

ខ៖ នឹកេឃ)ញlេគេuយ មិនដឹងlេធ( )ស® ី? wបÐ °នផង w-� យផង។ 
េgអ¢£ ឹងខP Q ំទិញេmេuយ-� យ។ និiយរមួ១ជីៗេg។ 

ក៖ 6ទ។ 



ខ៖ ទិញេmេuយ-� យេtះ១ជី។ រចួែចកបងបÐ °ន េuយuបÐ °នេtះUប Vស១អ¢£ ឹង 
ែដលេ@សព(ៃថB។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េuយេgរកសីុ។ េគស® ីឯេwះេgxន់3ស® ីេទ? 

ក៖ េhកiយអងÌ Qយខិតមកេណះកុំេuយចុកចង� ិះ។ 

ខ៖ មិនអីេទ។ េuយបÐ °នេg៥ហុ៊នl េgរកេg! េណះមិន6ច់មកវ zញេទuអូនបងអត់wស់។ 
េuយេgេធ( )មិចេuយែតរស់ែតខa bនឯង-% ក់។ េ3ះUyយែត-% ក់ខa bឯងេgw។ 

ក៖ អរ! 

ខ៖ 3ច់ចិត\េuយបÐ °ន៥ហុ៊នេg។ ទិញអង�រេuយ-� យហ% ឹង១ជី។ េហ)យទិញខa bនខP Q ំ 
េហ)យចុះកូនផង បងផង។ ដូចlចិ¢£ ឹមបងបÐ °នUគប់កែន¡ងេg។ ក៏េuយបÐ °នេg 
េgេtះបÐ °ន3ច់ចិត\េg6នែត១យប់១ៃថBេhកUគ�។ រត់មកវ zញអត់េ@ អត់េ@ដូចlនឹកែម៉ 
នឹកបងw។ x¡ ចែម៉បងេណះេវទt។ េgេគlេgទិញទឹកេ3ះេm។ 
េគបបួលេgទិញទឹកេ3ះេmេhកUគ�។ ៥ហុ៊នហ% ឹងេគ េគl6នេឡ)ង៣ជីឯេwះេhកUគ�។ 
ដល់េនះេgនឹកេឃ)ញ6នU6ក់ នឹកេឃ)ញ-� យ និងបង។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ Uតឡប់មកវ zញេhកUគ� េគ§ប់យកអស់រលីង។ 

ក៖ អរ! 

ខ៖ ែត១េរvល ១ហុ៊នមិនសល់ផង។ 

ក៖ េគ§ប់ទឹកេ3ះេmអី? 

ខ៖ អត់! េគ§ប់យកលុយហ% ឹង។ lេវvតwម§ប់យកលុយហ% ឹងអស់េg។ 

ក៖ អរ! 

ខ៖ មិនដឹងl�Ê៊នស® ី? §ប់យកអស់េg។ េគyឡះU�វៗ�wេទ? 
េhកUគ�មិនែដលyÈ ល់ផង។ មកវ zញយប់អំេបមអំែបបwស់េhកUគ�។ នឹកេឃ)ញ អូ! 
េប)អ¢£ ឹងេ@រកេនះេg។ រកេgក៏mS នស® ីេg េgៗរក់ែត*ប់ែតអុស។ 

ក៖ េគចUមិតយកលុយណ៎? 

ខ៖ §ស់។ *ប់ែតអុសេg េចះែត*ប់េgយកមកលក់មកេUគ)ងអ¢£ ឹងេg។ អូសuេទះេg 
*ប់េgៗសU-កមួយយប់អីអ¢£ ឹងេg។ មកេgេU*មw៎! 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េg6ន Umន់6នចិ¢£ ឹមបងបÐ °នហ% ឹង និង-� យហ% ឹងឯង។ េgមកហ% ឹង។ 



ក៖ 6ទ។ នឹងTUបវត\ ិTមួយបងបÐ °នណ៎? 

ខ៖ §ស់។ Uបវត\ ិTមួយបងបÐ °នហ% ឹងេវទt េល)សuែដលពី៧៩ហ% ឹងដល់*ណត។ 
េវទtែមនែទន។ 

ក៖ 6ទ។ ចុះអ%ក-� យរបស់េhកiយេRS ះអី? 

ខ៖ េRS ះ ហូ៊ តុម។ 

ក៖ iយតុមណ៎? 

ខ៖ *ង តុម។ 

ក៖ 6ទ។ េhកiយតុម។ អ¢£ ឹងឪពុក-� យរបស់េhកអ៊ÁេRS ះអី? 

ខ៖ េRS ះ *ង។ 

ក៖ េRS ះ �*ង។ iយ? 

ខ៖ iយេតប េអ! iយែញម។ �*ង iយែញម។ 

ក៖ �*ង iយែញម Uស Vកកំេណ)តេ@ឯw? 

ខ៖ Uស Vកកំេណ)តេ@េនះែដរេhកUគ�។ 

ក៖ េ@ហ% ឹងែដរណ៎? 

ខ៖ §ស់។ ែតេ@xងក� Qង។ 

ក៖ xងក� Qង? 

ខ៖ §ស់។ 

ក៖ អ¢£ ឹងឪពុករបស់េhកiយេRS ះអី? 

ខ៖ ឪពុកខP Q ំអរ? ឪពុកiយ។ ឪពុកេRS ះែញម។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ �*ង iយែញម។ 

ក៖ ឪពុកxងឪពុករបស់iយw៎? 

ខ៖ េRS ះ iយតឹប �សឹង។ េ@xង-� យេRS ះ �*ង iយែញម។ 

ក៖ អូ! 

ខ៖ xងឪពុកេRS ះ iយតឹប �សឹង។ 

ក៖ iយតឹប �សឹង អ%កUស Vកឯwែដរ? 



ខ៖ អ%កេនះែដរេhកUគ�។ 

ក៖ អរ! 6ទ។-� យរបស់េhកiយ-នបងបÐ °នប៉ុtS នtក់? 

ខ៖ ដល់ខP Q ំធំេgេឃ)ញែត េ@៤tក់េhកUគ�។ ប៉ុនឥឡ� វខូចអស់េហ)យេhកUគ�។ 

ក៖ អ¢£ ឹង-� យរបស់េhកiយ-នបងបÐ °ន៤tក់Uត�វេទ? 

ខ៖ §ស់។  

ក៖ Uប Vសប៉ុtS ន? Uសីប៉ុtS ន? 

ខ៖ Uប Vស២ Uសី២។ 

ក៖ mត់េRS ះអីខ¡ ះ? 

ខ៖ េRS ះ *ង េល¼ម១ *ង លន១។ 

ក៖ 6ទ។ ខ( ះ២tក់េទvត? 

ខ៖ iយតុមមិញ។ *ង តុមមិញ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ និងÉង *ង១។ 

ក៖ 6ទៗ។ 

ខ៖ Uសី។ 

ក៖ អ¢£ ឹងឪពុករបស់េhកiយ-នបងបÐ °នប៉ុtS tក់? 

ខ៖ ឪពុក iយខP Q ំអូ? 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ អូ! អត់§ំUបេ3យ។ អត់§ំUបេ3យ។ 

ក៖ អត់§ំេទេhកiយ? 

ខ៖ §ំ6នែតប៉ុន% ឹងឯងេhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ 

គ៖ ស-. សអីេគ? 

ក៖ ស-. សអំពីជីវUបវត\ ិ _̂ ល់ខa bនទុកេuយកូនេsជំtន់េU*យេរvនសូUតអីអ¢£ ឹង។ 6ទ។ 
អ¢£ ឹងxងឪពុកអត់§ំេទណ៎? 

ខ៖ §ស់។ 



ក៖ 6ទ។ េhកiយ-នបងបÐ °នរស់េ@េU�Uបេទសេទ? 

ខ៖ អត់-នេទេhកUគ�។ 

ក៖ អត់-នេទណ៎? 6ទ។ អ¢£ ឹងចូលដល់ចំណុចមួយគឺកូនវ zញម�ង។ 
េហ)យកូនរបស់េhកiយ-នប៉ុtS នtក់�ងំអស់? 

ខ៖ -ន៥េhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ Uប Vសប៉ុtS ន? Uសីប៉ុtS ន? 

ខ៖ Uប Vស១េhកUគ�។ 

ក៖ Uប Vស១Uសី៤ណ៎? 

ខ៖ §ស់។  

ក៖ អ¢£ ឹង�ងំ៥tក់េhកiយជួយជU-បេRS ះពួកmត់6នេទ? 

ខ៖ េRS ះ រុÆ េវ¼ត។ 

ក៖ 6ទ។  

ខ៖ រុÆ េវ Æន។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ រុÆ េវ¼ន។ រុÆ ចិt� ។ រុÆ §ន់ឌី។ 

ក៖ ពួកmត់-នUគ»yរេហ)យអស់េ@? 

ខ៖ -នអស់េហ)យេhកUគ�។ 

ក៖ អរ! អ¢£ ឹងសំុពឹងេhកiយជួយជU-បេRS ះប� ីបUបពន́របស់ពួកmត់ 
េហ)យនិងកូនរបស់ពួកmត់? ទី១? 

ខ៖ េRS ះ ឡី េÑ៉។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ ឡី េÑ៉។ េRS ះ Kត។ 

ក៖ -នកូនប៉ុtS ន? 

ខ៖ កូន៣។ មិញកូន៣េhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ េRS ះអីខ¡ ះកូន៣ហ% ឹង? 

ខ៖ េRS ះ វកូ� ី១។ េភ¡ចេRS ះេsេហ)យខP Q ំ។ 



ក៖ Êស់ៗ េsខa bនឯង? 

ខ៖ េsខa bនឯងេភ¡ច។ ស® ី១េRS ះស® ី? េភ¡ច6ត់េហ)យអ¢£ ឹងឯងេhកUគ�។ 

ក៖ និងកូនទី១ណ៎? 

ខ៖ កូនទី១េRS ះ អត់េទ! កូនទីបីេហ)យេhកUគ�។ 

ក៖ អរ!  

ខ៖ បងបÐ °ន កូនuេÑ៉េRS ះអីកូន? េភ¡ចេRS ះកូនអស់េហ)យ។ 

គ៖ អ%កេÑ៉? 

ខ៖ េអ)! uក� ី១ អីៗ? 

គ៖ មីញីម។ 

ខ៖ េហ)យមួយេទvត? 

គ៖ មីរត% ័។ 

ខ៖ uរត% ័។ េភ¡ច។ 

ក៖ uហ% ឹងកូនទី៣េhកiយ? 

ខ៖ §ស់។  

ក៖ ចុះកូនទី១mត-់នUគ»yរេ@? 

ខ៖ -ន។ 

ក៖ េហ)យUបពន́mត់េRS ះអី? 

ខ៖ េRS ះ រុÆ េវ Æន។ 

ក៖ 6ទ។ ពួកmត់�ងំ២-នកូនប៉ុtS ន? 

ខ៖ -នកូន២។ 

ក៖ េRS ះអីខ¡ ះ? 

ខ៖ េRS ះ 6J១ំ។ េRS ះ មុំ១។ 

ក៖ 6ទ។ មិនែមនេRS ះ6Jងំ១ អង់េគ¡ស១? 

ខ៖ អត់េទ។ 

ក៖ អ¢£ ឹងចូលដល់កូនទី២mត់-នUគ»yរេRS ះអី? 
ខ៖ កូនទី២េRS ះ រុÆ ចិt� ។ 



គ៖ រុÆ េវ¼ន! 

ខ៖ អរ! រុÆ េវ¼ន។ 

ក៖ អ¢£ ឹង Uគ»yររបស់mត់អី? 

ខ៖ Uគ»yរy¡ ប់េហ)យេRS ះ ខុម េរន។ 

ក៖ េហតុអី6នmត់y¡ ប់? 

ខ៖ អត់ដឹងេhកUគ�។ មកពីែUសវ zញអងÌ Qយហូបចំណី។ អងÌ Qយហូបៗ ដួលេទ)ង3ច់ខºល់�¡ ម។ 

ក៖ អូ! ស_ ះេបះដូងអីដឹង? 

ខ៖ អត់ដឹង។ អងÌ QយនិiយដូចេhកUគ� ខP Q ំអ¢£ ឹង។ 

ក៖ អីi៉! មិចចឹង? 

ខ៖ មិនដឹងlមិច។ អងÌ QយនិiយៗUyប់ែតដួលេទ)ង�¡ ម។ �េណះឯង។ 

ក៖ អត់ដឹងមូលេហតុណ៎? 

ខ៖ អត់ដឹងមូលេហតុ។ អងÌ Qយហូបនំផង។ 

ក៖ េហ)យmត់រសួJយធមS�? 

ខ៖ ធមS� និiយេរ¼ងេធ( )*រអីធមS�។ អ¢£ ឹងធមS�អ¢£ ឹង និiយm% េgេប)អ¢£ ឹង។ 

ក៖ មិនែមនពុលl% ពុំលអីេទ? 

ខ៖ អត់។ 6នមិនដឹងខºល់មិច=មិច។ 

ក៖ ខºល់ដWÒ ក់អីេgណ៎? 

ខ៖ §ស់។ 

ក៖ ចុះmត់6នកូនប៉ុtS ន? សល់កូនប៉ុtS ន? 

ខ៖ កូនmត់៥។ 

ក៖ អីi៉! សល់៥ែដរ? 

ខ៖ កូន៥។ កូន៥ឪពុកy¡ ប់េ§ល។ 

ក៖ §ំេRS ះេsៗ�ងំអស់៥tក់េទ? 

ខ៖ េsេRS ះ ឈa °ញ១។ េRS ះ វ Óន\១។ េRS ះ វ Æ១។ េRS ះ រ Óត%១។ 

ក៖ 6ត់១េទvត? 



ខ៖ 6ត់១េទvតឈប់! េភ¡ចេហ)យ េទ)6ន៤េhកUគ�? 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េRS ះអីេទ? េភ¡ចេRS ះេsអស់េហ)យ �អ¢£ ឹងឯងេhកUគ�។ េភ¡ចមុខេភ¡ចេU*យ។ 

ក៖ កូនទី៤អរ? ទី៣េហ)យេ@ទី៤? 

ខ៖ កូនទី៤។ 

ក៖ Uគ»yរmត់េRS ះអី? 

ខ៖ េRS ះ េព¼ន។ 

ក៖ េព¼នអរ? 

ខ៖ េព¼ន ចិt� ។ 

ក៖ ពួកmត់�ងំ២-នកូនប៉ុtS នtក់ែដរ? 

ខ៖ កូន៣។ 

ក៖ កូន៣? 

ខ៖ §ស់។ 

ក៖ Uប Vសប៉ុtS ន? Uសីប៉ុtS ន? 

ខ៖ Uប Vស១ េអ! Uប Vស២ Uសី១។ 

ក៖ 6ទ។ §ំេRS ះពួកmត់េទ? 

ខ៖ §ំខ¡ ះេភ¡ចខ¡ះ។ េRS ះ T។ ដឹងេទអញេភ¡ចកូនមី3េទvតេហ)យ? 

គ៖ េចក។ 

ខ៖ េRS ះ េចក១។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េRS ះ ែអ៊រ១។ និត១។ 

ក៖ អ¢£ ឹងកូនទី៦េRS ះអី? 

ខ៖ កូនទី៥។ 

ក៖ កូនទី៥? 

ខ៖ កូនទី៥េRS ះ កូនខP Q ំអរ? កូនខP Q ំេRS ះ រុÆ េវ¼ត។ 



ក៖ ចុះកូនUបyរេRS ះអី? 

ខ៖ េRS ះ េអង សីុ3។ 

ក៖ 6ទ។ េអងសីុ3 និងmត់-នកូនប៉ុtS នtក់? 

ខ៖ កូន២។ 

ក៖ កូន២ណ៎? 

ខ៖ មីតូចេtះ១។ េRS ះអីមីtង? 

គ៖ េRS ះ វwÀ ។ 

ខ៖ ហ% ឹងេហ)យេRS ះ េវ¼ត វwÀ ។ 

ក៖ ចុះ១េទvត? 

ខ៖ ១េទvត។ 

ក៖ េវ¼ត =តីអី? 

ខ៖ §ស់។ ហូ៊! េភ¡ចេRS ះេsអស់េហ)យេhកUគ�។ េuយែតសួរេgអ¢£ ឹងេភ¡ច6ត់។ 

ក៖ ចុះកូន េ@សល់កួនប៉ុtS នtក់េទvត? មិន�ន់6នជU-បប� ីUបពន́mត់។ 
-នកូនទី៦អត់? 

ខ៖ កូនទី៥ហ% ឹងឯង អស់េហ)យៗេhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ អស់ប៉ុន% ឹងេហ)យ? 

ខ៖ §ស់។ ែត៥ហ% ឹងឯង។ 

ក៖ ចុះដឹងខ¡ ះអំពីប� ី *លពីមុន*លmត់េ@េកSងៗmត់Uបកបមុខរបរអីែដរ? 

ខ៖ mត់ែរកស¡ ឹកឈូក Uតកួនហ% ឹងឯង។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ កមSករ។ 

ក៖ ឪពុក-� យរបស់ប� ីរបស់េhកiយmត់េRS ះអីែដរ? 

ខ៖ េRS ះ េតង Éត់។ 

ក៖ �េតង iយÉត់អី? 

ខ៖ §ស់។ 

ក៖េហ)យពួកmត់ពីេដ)មរកសីុអីែដរ? 



ខ៖ mត់េធ( )ែUស។ 

ក៖ mត់េធ( )ែUសណ៎? 

ខ៖ §ស់។ 

ក៖ អ¢£ ឹង េត)ប� ីរបស់េhកiយmត់-នបងបÐ °នប៉ុtS នtក់ែដរ? 

ខ៖ ខP Q ំដូចlមិនសូវyÈ ល់។ 

ក៖ មិនសូវyÈ ល់? 

ខ៖ §ស់។ ដូចlេពលធំអ¢£ ឹងេg ដូចអស់រកមុខបងបÐ °នmត់អត់េឃ)ញ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ ដូចmត់ខូចអស់េg ក៏មិនដឹង។ មិនែដល6ន§ំ §ំែត-� យេកS  ឪពុកេកSកហ% ឹងេg។ 

ក៖ 6ទ។ លឺlផ_ះេ@ជិតm% ? 

ខ៖ ផ_ះេ@ជិតm% ែដរេhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។  

ខ៖ ដូចlេ@េជ)ងតp� ងអីអ¢£ ឹងwេhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ េhកiយ*លេ@ពីតូច 
េហ)យមកដល់ឥឡ� វហ% ឹងសុខ�ពរបស់េhកiយគឺខុសែប¡កm% មិចែដរ? 

ខ៖ ខុសKB យេhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ ឥឡ� វ-ន តែតអេ¢£ ះេgេល)សRមផង។ េហ)យេមេJគក� QងUកពះផង 
េហ)យx¡ ញ់រុÔេបះដូងផងេhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ ចុះេhកiយ*លេ@េរvន េរvនេ@ឯwពីេកSង? 

ខ៖ េរvនក� Qល។ េរvនវត\ក� QលេhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ 6នទីប៉ុtS ន? 

ខ៖ ខP Q ំមិន6នេរvនេទេhកUគ�។ 

ក៖ េhកiយ ¡ ប់េរvនចំអិនមÕ °បេទ? 

ខ៖ អត់េទ មិនែដលេទេhកUគ�។ េប)មÕ °បធមS�េយ)ងេធ( )េg។ 

ក៖ មÕ °បធមS�េរvនេធ( )ពីwមក? 



ខ៖ ដូចlេចះែតអងÌ Qយេម)លបេណ� )រអីេg។ េធ( )េgស¡ ឹកuេនះ 3ក់uេនះ 3ក់អី? 
3ក់ស¡ Uបេហ)រ3ក់អីអ¢£ ឹងេg។ េចះែតអងÌ Qយជិតmត់េgl ស¡ កកូរ3ក់អី? 
េយ)ងអងÌ Qយេម)លmត់េg mត់អ%កេធ( )េgេhកUគ�។ 

ក៖ អ¢£ ឹងេ@េពលែដលេធ( )មÕ °ប១េគUត�វ3ក់អីមុនេគ? ដឹងអត់? 

ខ៖ េប)និiយពីេរ¼ងេធ( )មÕ °ប ប៉ុនx¡ ចែតេធ( )ខុសពីm% េhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េU³ះឥឡ� វx¡ ចេគេធ( )ខុសm% ។ ដូចlេyB រអីអ¢£ ឹង 
េyB រ-ន់េគេUប)ែត3ទំឹកេU³ះខP Q ំេធ( )ដូចlេyB រ-ន់អី។ ខP Q ំដឹងែតកូរទឹកUបហុក។ 

ក៖ 6ទ។  

ខ៖ កូរទឹកUបហុកេg 3ក់ស¡ ឹកៃUគអីអ¢£ ឹងេg។ ដំ3ក់េម�ងអីេg ដុត3ក់អីអ¢£ ឹងេg។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ ធមS�អីអ¢£ ឹងេg េហ)យកូរដូចlកូរេuយេរvង។ 
ដូចlyច់លS ម3ក់េUគÎងេUÖអីអ¢£ ឹងេg។ × Øេចងបន\ ិចេgលS មេនះេg6ន 
6នែថមទឹកេU*យេg។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េធ( )Uជក់អីអ¢£ ឹងេgេhកUគ�។ សំបូរឥឡ� វេគ3ទំឹក ខP Q ំអត់េចះ3េំhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ ទំនងKB ញ់ែដរណ៎? 

ខ៖ -នអីគួរសមែដរ។ 

ក៖ សU-ប់េhកiយ _̂ ល់ េhកiយចូលចិត\ពិyខមÕ °បអី? 

ខ៖ ខP Q ំអរ? 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េប)និiយេgចូលចិត\ែតេyB រ េហ)យនិងបុកទឹកេUគÎនអីេgេhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េរ¼ងKអី អត់ចង់ដូចl អត់ចំណូលUបេ3យ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េរ¼ងyច់អត់ចំណូលUបេ3យ។ ប៉ុនមិនដឹងមិច6ន=-នx¡ ញ់។ 

ក៖ 6ទ។ ចុះ�ក់ទង និងចេUមÙងវ zញេhកiយចូលចិត\ចេUមÙងអីែដរ? ពីេដ)ម ឬក៏សម័យ? 



ខ៖ ដឹងចូលចិត\ស® ីេទេhកUគ�? ចេUមÙងខP Q ំចុលចិត\ែតពីេដ)ម។ 

ក៖ ពីេដ)មណ៎? 

ខ៖ §ស់។ ពីេដ)មដូចl េUចÙងេg-នខ¡ ឹមyរខ¡ះ។ ឥឡ� វមិនដឹងមិច=�ទិត�តុតអ¢£ ឹង។ 

ក៖ ចុះ�ក់ទង និងេរ¼ង�គវ zញមិចែដរ? េរ¼ង�គចូលចិត\េម)លេរ¼ងអី? 

ខ៖ សព(ៃថBេនះUmន់ែតេម)លេទេhកUគ�។ 6៉វចិនអីេtះ។ 

ក៖ េម)ល6៉វចិនេទvត? 

ខ៖ Umន់ែតេម)លមួយែភ¡តៗេhកUគ�។ Umន់ែតេម)លមិន§ំេទេhកUគ�េចះែតេម)លេg។ 

ក៖ 6ទ។ 6៉វចិន? 

ខ៖ §ស់។ េចះែតេម)លៗេgមិន§ំ។ 

ក៖ េហ)យេពលទំេនរេhកiយចូលចិត\េធ( )អីខ¡ ះេhកiយ? 

ខ៖ េធ( )ស® ីអ¢£ ឹងឯង េល( )កឆ� ឹះដី ឆ� ឹះអីេg។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េប)-នទឹកេhកUគ� េចះែត*ប់ដីេg3េំg។ 

ក៖ ភូមិហ% ឹងខ¥ត់អីេគ? ខ¥ត់ទឹក ឬខ¥ត់អីេគ? 

ខ៖ ខ¥ត់ទឹក ខ¥ត់-៉សព(ហ% ឹងេhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េរ¼ងេធ( )*រWរ*ក ក៏ខ¥ត់ែដរ។ េប)េធ( )ែត*រWរសំណង់១ៃថB២ ៣មុឺនេhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ ខ¡ ះេគ-នៗ សព(ៃថBលឺlេគ-នៗដីអី េគលក់េhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។  

ខ៖ លឺlេគ-នដីលក់Uត�វ6៉ន់ៗ េគ-នេg។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េប)ដូចខP Q ំ-នស® ី? េក)តមក-� យUករហូតមក តm% ២ ៣តUកតហូត។ -នអី6នែចកកូន។ 
េម)ល6នែត-៉ខ_មៗហ% ឹងឯង។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ §ំេhកUគ�អេ¢¶ )ញជិះម៉ូ តូេgេម)ល សុទ́ែតខ_មេទកូន។ 



ក៖ អរ! កូន�ងំអស់? 

ខ៖ §ស់។ មកេ@ជុំ�ងំអស់ហ% ឹងឯង។ 

ក៖ ជិតៗm% ណ៎? 

ខ៖ §ស់។ អ¢£ ឹងឯង នឹកេឃ)ញេគl ចុះមិនលក់េg! មិចក៏មិនលក់េgដីUត�វ6៉ន់។ 
លក់េgែចកលុយកូន។ េuយកូនេgេ@w? 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ សង·ឹមដីយកU6ក់េgទិញ6ន។ យកេgទិញេgUmន់េhកUគ� 
ែUកងយកេgទិញលុយ§យអស់េg6នអីេ@។ 

ក៖ 6ទ។ េប)ទិញUmន់ណ៎? 

ខ៖ §ស់។ េប)ទិញ6នUmន់។ េប)lមិន�ន់វ zញអស់េហ)យលុយអូ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េ-¡ ៉ ះេហ)យ§យេgបន\ ិច-% ក់§ំេuយអស់ពីខP Q ំឯងយកេgwេgៗមិនដឹងេទ។ 

ក៖ Uក VមUគ»yររបស់េhកiយ-នអ%កេចះេលងតÛន\ ីអត់? 

ខ៖ អត់ផងេhកUគ�។ 

ក៖ ណ៎! xងេU*យ៊ 

ខ៖ ហ% ឹងេគសីុផឹកេគេល)ក 3ក់Uតសរ3ក់អីផ_ះេគេtះ។ 

ក៖ អរ! ជប់េលvង។ 

ខ៖ េ-៉¡ ះេហ)យ េគtំm% ផឹកជប់េលvងេhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ -នេចះអីេទ Umន់ែតេចះអ¢£ ឹងេg។ ដល់*េÜេគជប់េលvងេគអ¢£ ឹងឯង។ 
េចះែត3ក់េg េរ¼ងេuយេចះមិនេចះេទ។ មិនដឹងJ ំមិនដឹងេUចÙងអីេទ។ 

ក៖ 6ទ។ ផ_ះរបស់េhកiយyងសង់ពីថS ឬក៏ពីេឈ)? 

ខ៖ ខP Q ំេ@ហ% ឹងឯងេនះ។ េឈ)ហ% ឹងេម)លពុកអស់េហ)យ។ ដឹង6នស® ីេទ? 

ក៖ អ¢£ ឹងសសរេធ( )ពីអីែដរ? 

ខ៖ េឈ)ហ% ឹងឯងេhកUគ�េម)ល។ 

ក៖ ចុះដំបូល? 



ខ៖ ស័ងÈសីហ% ឹងឯង។ ស័ងÈសីចង់លិចអស់េgយូរK% ំែដរេហ)យ។ 

ក៖ ចុះជេ¢¶ Ùង? 

ខ៖ ជេ¢¶ Ùងស¡ ឹកដូងេនះ។ 

ក៖ ចុះបងÐ °ចេធ( )ពីអី? 

ខ៖ mS នេទបងÐ °ចអូ។ នុះ-នេទេhកUគ�-នែតេធ( )ស័ងÈសីបន\ ិចហ% ឹង។ 

ក៖ ចុះរបងេធ( )ពីអី? 

ខ៖ របងេtះអត់-នរបងេទេhកUគ� េម)លណ៎។ -នរបងេឈ)ហ% ឹងឯង 
lខ¥ត់-៉ចប់េហ)យេhកUគ�មិនដឹងរកនិiយមិនរចួេទ។ មិនដឹងនិiយេgU6ប់អ%កw។ 

ក៖ អ¢£ ឹងផ_ះរបស់េhកiយហ% ឹង ជួលTងេធ( ) ឬក៏សង់ខa bនឯង? 

ខ៖ រកេគហ% ឹងេhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ រកេgេគេធ( )េuយេg -នអីេទ6នែតរកៗេg។ Umន់េuយ6យេuយអីេគហ% ឹងេg។ 

ក៖ *លហ% ឹងប៉ុtS នៃថBេទ)បេហ)យ? 

ខ៖ េធ( )ែត២ ១ៃថBែដរេល)កែត១ៃថBហ% ឹងេhកUគ�។  

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ §ស់។ u�េនះៃថBយកេហ)យUបេ3យេg។ 
េហ)យដូចlជេ¢¶ Ùងអីផ¥ ំៗ េU*យអ¢£ ឹងេgេhកUគ�។ 
េរ Æuែដរខ_មៗ§ស់េgេចះែត6ំងេgេhកUគ�េអ)យ។ េម)លពុកអស់េហ)យ។ 

ក៖ សសរេនះេធ( )ពីអី? 

ខ៖ សសរហ% ឹងឯង េឈ)wេhកUគ�។ 

ក៖ េឈ)េនះឡ� យwស់ណ៎? 

ខ៖ ចុះអត់-ន េចះែត3ក់េgេhកUគ�។ េម)លជេណ� )រេនះដឹងេហ)យេឡ)ង§ស់ជេណ� )រ 
មិនដឹងេgរកអី ¡̂ ស់។ 

ក៖ សសរេនះេធ( )ពីេដ)មេ�% តអី? 

ខ៖ អត់ហ% ឹង េឈ)។ 

ក៖ េឈ)ែដរណ៎? 

ខ៖ §ស់។ េឈ)ហ% ឹងេhកUគ�។ 



ក៖ 6ទ។  

ខ៖ េប)Uគឹះហ% ឹងែបកអស់េហ)យ េប)ខºល់x¡ ងំេពក។ ខºល់x¡ ងំេពកដូចអុកែបកUគឹះUគប់ែតUគឹះ។ 
UគឹះែវងែដរេhកUគ� ប៉ុនដល់េនះេgេគអត់§ក់ដីលុប។ េគេផ_រដល់េភ¡Ùងមក=េUជÙបx¡ ងំេg 
េចះែត§ក់ដីលុបេg=េUជÙតចង់អស់ដែដលហ% ឹង។ 

ក៖ 6ទ។ េហ)យេhកiយ ¡ ប់Uសៃម*លេ@េកSង ធំេឡ)ងចង់េធ( )អីេhកiយ? 

ខ៖ ហឺុ! ដឹងUសៃមអីេhកUគ� េប)uពតមិន6នេរvន ដឹងlUសៃមេធ( )អីUបេ3យ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េប)សម័យេចះែតចង់Uសៃមេហ)យ។ េចះែតចង់េធ( )Uគ�បេUងÙន ចង់េចះចេUមÙងអីណ៎! 
UសៃមេhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ ប៉ុនេgអត់រចួ។ 

ក៖ េម)លេgេhកiយសំេលងពីេJះែដរណ៎? 

ខ៖ មិនពីេJះអីេទ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េចះែតUសៃមែដរេhកUគ�។ ប៉ុនេgអត់រចួដឹងេធ( )មិច។ 

ក៖ 6ទ។ ខP Q ំអរគុណេhកiយែដលផ�ល់*រស-. សហ% ឹងw៎។ 

ខ៖ §ស់។ 

ក៖ ដូចខP Q ំជU-បេhកiយxងេដ)មlេmលបំណងៃន*រស-. សេនះ 
គឺេដ)មpីរកqទុកេ@ជីវUបវត\ ិ _̂ ល់ខa bនរបស់េhកiយ។ 
ក៏ដូចTបងបÐ °នUបTជនកមd QTហ% ឹងេដ)មpីទុកេuយកូនេsជំtន់េU*យ6នេរvនសូUត។ 
េហ)យរកqកុំេuយ6ត់បង់អ¢£ ឹង។ 

ខ៖ §ស់។ 

ក៖ េហ)យពួកខP Q ំហ% ឹង! 

ខ៖ េប)និiយេរ¼ងUបវត\ ិជំtន់កូនេsមិន6ច់និiយេទ េគlអូមិន6ច់េជ¼េមមមឺរុÆស® ី។ 
េU³ះេគមកជួបរចួេហ)យអត់-នេក)តទុកផង។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េគlអ¢£ ឹងw៎! 

ក៖ មិនគួរេuយេជ¼។ 



ខ៖ មិនគួរេuយេជ¼! 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ Umន់ែតនិiយេgេគlអត់គួរេuយេជ¼េទ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ ប៉ុនេវទtមÊែសនេវទtេហ)យ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ -នuេបះUតកួនអ¢£ ឹងេg។ 6ច់m% ភឹងៗមក េgរត់។ 

ក៖ តែតែមនែទន? 

ខ៖ §ស់។ U*ប់េg លុតេglmS នអ%កwlរស់ផងUបេ3យ។ េវទtដល់ប៉ុន% ឹងេhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ ចុះេgេបះមិនែមនចូលេបះជិតឯw។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េ@ែខS រUកហម។ េហ)យេប)េយ)ងមិនេgអត់-នមុខរបរ។ និងចូលផqរអត់-នលុយ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េយ)ងចូលផqរតែត-លុយអ¢£ ឹងwេhកUគ�។ េប)អត់លុយ-នអីេgទិញអីេគ6ន។ 

ក៖ តែតេgរកលុយសិន? 

ខ៖ §ស់។ តែតរកហ% ឹងឯង។ 6នlបំផុតេវទtហ% ឹងឯង មÊែសនេវទtេhកUគ�។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ និiយមិនរចួUបេ3យ។ 

ក៖ អ¢£ ឹងខP Q ំអរគុណេhកiយេUច)នwស់។ 
េhកiយ-នអីចង់េuយកូនេsជំtន់េU*យUបឹងែUបងេដ)មpីអtគតពួកេគេទ? 

ខ៖ ចង់េuយែតកូនUបងឹែUបង។ ដូចlេuយ=ដឹងlមិចពិ6ក មិចសបËយ។ 
េuយនឹកេឃ)ញេglលំ6កហ% ឹង=លំ6ក ពិធីលំ6កហ% ឹងលំ6កx¡ ងំUបេ3យ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ ពិ6ករកអីេUបÙបមិន6នអ¢£ ឹង។ 

ក៖ 6ទ។ 



ខ៖ ដូចlរកUពឹកខ(ះhB ចអ¢£ ឹងេhកUគ�។ េចះែតនឹកេឃ)ញ េចះែតនឹកេឃ)ញកូនេអ)យពិ6ក 
ឬអត់? រកUពឹកខ(ះhB ចេនះមិនែមនធមS�េទកួន។ េនះេចះដូចl-ន*រWរេធ( )។ 
ដូចlេធ( )សំណង់េធ( )អី6នដួចl=-នេUច)នេhកUគ�។  

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ ពីេដ)មmS នេទេhកUគ�។ 

ក៖ អរ! 

ខ៖ អត់-នេទ េU�ពីេធ( )ែUស។ -នែតជីកដី។ 

ក៖ 6ទៗ។ 

ខ៖ និងេបះUតកួន េបះស¡ ឹកឈូកអីហ% ឹងឯង។ 
េហ)យេប)េយ)ងចង់េgផqរតែត-នលុយេgទិញេគ។ េប)lេយ)ងអត់លុយចូលអត់6នេទ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េហ)យេប)និiយពីyhl េប)េយ)ងអត់កុំេuយចូលផqរ។ ចូលផqរឯwេប)អត់លុយ។ 

ក៖ 6ទ។ អ¢£ ឹងខP Q ំអរគុណេhកiយែដល6នផ�ល់*រស-. ស។ 
េហ)យTចុងេU*យខP Q ំជូនពរេuយេhកiយ-នសុខ�ពល®  -នក-¡ ំង -នប½Ý  
េហ)យuចជួយេuយកូនេs*ន់ែតរ ÆកចេUម)នេទvតអ¢£ ឹងេgw។ 

ខ៖ §ស់! yធូៗ។ 

ក៖ 6ទ។ ជU-បh។ (ចប់) 

 

 

 

 

 

 

 


