
កិច$ស&' សរបស់េ,ក-សី៖ 12 ន់ ចិ45  

ក៖ អ7កសំ9សេ,ក៖ ថន រ;<   ខ៖ អ7កផ5ល់@រស&' សេ,ក-សី៖ 12 ន់ 

ចិ45  
Aទ! េDៃថFេនះគឺៃថF ទីដប់-Aពំីរ ែខមកN O7 ២ំ០២០។  អS$ឹងខVWំAទេXY ះ ថន 

រ;<  គឺZ-កWម@រ[ររបស់គេ-&ង-បវត5ិ _̂ ល់ខ`aនរបស់-បZជនកមcWZ។ 

េហeយគេ-&ងេនះ-តgវAនh-ំទដល់សកលវiទjល័យមួយែដល&នេXY ះm BYU 
េហeយគេ-&ងេនះ &នេវបផnយមួយ&នេXY ះm 

cambodianoralhistory.byu.edu. េហeយ-បសិនេបeអ7កមីង 

ឬកូនេqរបស់អ7កមីង&នេhលបំណងចូលេs@ន់ែវបtយមួយេនះ 

េគហ7ឹងuចរកេឃeញរូបថត េហeយនឹង@រស&' សេDក7WងៃថFេនះផងែដរ Aទ។ 

ហ់យេhលបំណងៃន@រស&' សេនះគឺ េហeយេhលបំណងៃន@រស&' សេនះ 

គឺេដeមxីអភិរកzេD-បវត5ិ _̂ លខ`aនរបស់-បZជនកមcWZ េដeមxីកំេuយAត់បង Aនន័យm 

ែថរកnេuយAនគងវងzតកូនតេq 

េហeយមួយេទ{តេដeមxីេuយអ7កមីង&ន9ពចិត5ស7ិតZមួយនឹង-គatររបស់អ7កមីងផងែដ

រ េហeយមួយវiញេទ{តេដeមxីេuយ|ងសកលវiទjល័យែដលុំេD|ងសហរដ<uេមរiច

Aនេរ{នសូ-តអំពីអ7កមីង _̂ ល់~ស់អ7កមីកង Aទ 

អS$ឹងៃថFេនះខVWំមកជួមអ7កមីង12 ន់ចិ45 អ7កមីង&នuយុ�សឹបបួនO7 បំច$បxន7អ7កមីកងរ

ស់េDភូមិ @ប់េh ស[� ត់អូ�រ� -កWងAត់ដំបង េខត5Aត់តំបង ែមនេទអ7កមីង 

អS$ឹងអ7កមីកងជួយជ-&បេXY ះរបស់អ7កមីងម5ងេទ{តេXY ះអីែដរ? 



ខ៖ 12 ន់ ច4� ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ 12 ន់ ច4� ។ 

 
ក៖ អត់េ�សអ7កមីង! អ7កមីង&នេXY ះេ�េ-�េទ? 
ខ៖ េ�4� ហ7ឹងឯង។ 
ក៖ @លពីេDេកYងអ7កមីង&នេXY ះអ�ីេផzងេទ{តេទ? 
ខ៖ េ�ែត4� ហ7ឹង! េ-�ះ&នែតេXY ះមួយហ7ឹង។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េ�េXY ះ4� ហ7ឹង។ 
ក៖ េហeយអត់េ�សអ7កមីង! ជួយជ-&បuយុម�ងេទ{ត? 
ខ៖ �សិបមួយO7 ។ំ 
ក៖ េបeសិនគិតZO7 ែំខYរ អ7កមីងេកeតៃថFអី? ែខអី?  
ខ៖ O7 អំី? 
ក៖ O7 ែំដលអ7កមីង O7 កំំេណeត~? 
ខ៖ O7 កំំេណeត O7 មំnញ់អី? 
ក៖ Aទ! O7 រំបស់អ7កមីង។ 
ខ៖ O7 មំnញ់។ 
ក៖ O7 មំnញ់! ែខអី? 



ខ៖ ែខេច-ត។ 
ក៖ ៃថFអីអ7កមីង? 
ខ៖ ៃថFចន_័។ 
ក៖ ៃថFចន_័ណ៎? េហeយ�ក់ទង និង9tេ-�ពី9tែខYរ 

េតeអ7កមីង&នេចះ9tអីេផzងេទ{តេទ? 
ខ៖ េចះ9tែខYរហ7ឹងឯង។ 
ក៖ 9tែខYរuចuនAន uចសរេសរAនេទអ7កមីង? 
ខ៖ Aន។ 
ក៖ Aនណ៎? �ក់ទងនិង-សWកកំេណeតអ7កមីងAនេកeត េកeតេDឯ~ែដរ? 
ខ៖ េកeតេDេនះឯង េកeតេDចំ@រសំេNង -សWកកំេណeតេDេនះឯង ឃុំចំ@រសំេNង 

-សWកចំ@រសំេNង។ 
ក៖ Aទ។ អS$ឹងឥឡgវេនះអ7កមីងរស់េDឯ~ែដរ? 
ខ៖ េD@ប់េhថYី េDឯែ-សេ~ះ@ប់េhថYី។ 
ក៖ ផ_ះរបស់អ7កមីងពីមុន េហeយនិងឥឡgវែតមួយេទ? 
ខ៖ ពីមុនផ_ះ�ស់តូច។ 
ក៖ Aទ។ អS$ឹងមូលេហតុអីAនអ7កមីងប�gរពីទីេ4ះមកេDទីេនះវiញ? អS$ឹង~?៎ 
ខ៖ ប�gរពីេ4ះមកហ7ឹង ខVWំេDដែដលមិនេs~ផង។ 
ក៖ Aទ។ មូលេហតុអីAនអ7កមីង^̀ស់ប�gរអS$ឹង? 
ខ៖ មិន^̀ស់ប�gរេs~ េយeងេDដែដល។ អរ! uហ7ឹងេយeងេកeតពីជំ4ន់មុន។ 



ក៖ Aទ។ អS$ឹងមូលេហតុអីAនZអ7កមីង^̀ស់ទីពីទីេ4ះ មកេDេនះ? 
ខ៖ �ងំពីមុនអី? 
ក៖ Aទ! ហ7ឹងៗេហeយ។ 
ខ៖ មកេD@ប់េhថYីេនះភូមិដែដលហ7ឹងឯង &នេsេDឯ~! អត់^̀ស់ប�gរអីផង។ 
ក៖ មូលេហតុ? 
ខ៖ -សWកកំេណeតខVWំពីមុនអត់�ន់;ក់@ប់េhថYីេទ~? 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េកeតមកពីេដeមខVWំេDហ7ឹង ែតបច$Wបxន7េនះេគេ�@ប់េhថYី។ 
ក៖ Aទ។ អ�ីែដលខVWំចង់ជ-&បសួរអ7កមីងm េហតុអីAន^̀ស់ប�gរពីទីេ4ះអS$ឹង~?៎ 

េ;យtរេDទីេ4ះ&នមនុសzេ-ចeន េហeយuចរកសុី&នAនអS$ឹង~?៎ 
ខ៖ អត់^̀ស់ប�gរេទ! ឪពុកhត់ែចកដីេuយេD េD។ 
ក៖ អរ! មូលេហតុេ;យtរឪពុកhត់ែចកដីេuយេDទីេនះណ៎? Aទ។ 
ខ៖ ហ7ឹង។ 
ក៖ Aទ! េ;យtរខVWំចង់ជ-&បសួរ។ 

េហeយអ7កមីងuចជួយជ-&បអំពី-បវត5ិu�ហ៍ពិ�ហ៍Aនេទ? 
ខ៖ ជ-&បAនតិចៗ។ 
ក៖ ប�ីអ7កមីងេXY ះអីែដរ? 
គ៖ យុឹម សុផល។ 
ក៖ Aទ។ េ,កពូយុឹម សុផល -សWកកំេណeតេDឯ~? 



ខ៖ អូ! យុឹម យុីម។ 
ក៖ Aទ។ េ,កពូយុឹម យុីម -សWកកំេណeតhត់េDឯ~? 
ខ៖ -សWកកំេណeតេDឧត�Wង។ 
ក៖ េDឧត�Wងណ៎? 
ខ៖ េសYeរហ7ឹងhត់េធ�e��៊ន។ 
ក៖ ឧត�WងេDេខត5~?៎ 
ខ៖ កំពង់សcឺអី? 
ក៖ កំពង់សcឺ? 
ខ៖ ហ7ឹងេហeយកំពង់សcឺ! អ7កេខត5កំពង់សcឺ។ 
ក៖ អ7កមីងt� ល់hត់ប៉ុ4Y នO7 ?ំ េទeបសេ-មចចិត5យក? 
ខ៖ t� ល់ប៉ុ4Y នO7 េំទ! hត់េធ�e��៊ន t� ល់-បែហលមួយO7 ។ំ 
ក៖ t� ល់-បែហលមួយO7 ណំ៎? អ7កមីង? 
ខ៖ &ន់&នេភV�វ1រ[វ។ 
ក៖ អS$ឹង! អ7កមីងជួយជ-&ប ជ-&បm @លហ7ឹង@រេរ{ប@រលឺmអត់េរ{ប@រេទ 

ប៉ុែន5? 
ខ៖ េហ! េរ{ប�ប៉ុន&នេភ`ងែខYរ េភ`ងអី។ 
ក៖ Aទ។ -បៃពណីសម័យហ7ឹងេគេធ�e�៉ងមិចខ`ះ? អ7កមីង? 
ខ៖ &ន�ង &នអីែដរ។ 
ក៖ អ7ក~អ7កេរ{បចំផzំផ�Wំេuយអ7កមីង? 



ខ៖ ឪពុក។ 
ក៖ ឪពុកណ៎? េហeយ@លេ~ះ|ន់t̀ប៉ុ4Y នអ7កមីង? 
ខ៖ @លហ7ឹងAនបួន បួន�ន់។ 
ក៖ បួន�ន់ណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ េបeគិតមកដល់ឥឡgវ បួន�ន់េសYeរប៉ុ4Y នែដរ? 
ខ៖ ដឹងេសYeរប៉ុ4Y ន! បួន�ន់លុយពីេដeមេmក។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ បួន�ន់ៃថ` លុយបួន�ន់េសYeរដប់សន`ឹកែដរ។ 
ក៖ េហតុអ�ីAនZអ7កមីងសេ-មចចិត5យកេ,កពូZគូរ? 
ខ៖ េហeយ@លហ7ឹងhត់េពទ�! េពទ���៊ន។ 
ក៖ អរ! េពទ���៊នណ៎? 
ខ៖ �!៎ -hន់Aន-Aក់ែខចិS$ឹមេយeងែដរ។ 
ក៖ Aទ។ hត់uចេមeលែថេយeងAនណ៎? 
ខ៖ ហ7ឹង។ 
ក៖ Aទ។ េហeយស-&ប់អ7កមីង _̂ ល់-ស�ញ់េ,កពូ-តង់~? លក�ណះ-តង់~? 
ខ៖ -ស�ញ់អ7កេធ�e@រ&ន-Aក់ែខសុី Aនេគយកេគែដរ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ហ7ឹង។ 



គ៖ &ន-Aក់ែខសុី េហeយេគt� ត គំនិតេគល� េគប៉ុនរកសុីចិS$ឹម។  
ក៖ Aទ។ អS$ឹង�ក់ទង និងបងប�gនវiញ អ7កមីង&នបងប�gនប៉ុ4Y ន4ក់់ែដរ? 
ខ៖ បងប�gនដូចZ-Aមំួយ4ក់។ 
ក៖ -Aមំួយ4ក់ណ៎? -សីប៉ុ4Y ន? -បWសប៉ុ4Y ន? 
ខ៖ -សីបី -បWសបី។ 
ក៖ ដូចZ-Aមំួយ4ក់&នន័យm អត់�ន់-តgវ? 
ខ៖ -Aមំួយ។ 
ក៖ េហeយ អរ! បងប�gនទីមួយhត់េXY ះអី? អ7កមីង? 
ខ៖ ទីមួយបងខVWំេនះ។ 
ក៖ Aទ។  
ខ៖ បង-សីទីពីរ។ 
ក៖ hត់េXY ះអីែដរ? អ7កមីង? 
ខ៖ េXY ះ 12 ន់ ~រ�។ 
ក៖ អS$ឹងអ៊�-សី12 ន់ ~រ� hត់! t� មីhត់េXY ះអី? 

ខ៖ ឌី េឌ ន។ 
ក៖ ពួកhត់�ងំពីរ&នបងប�gនប៉ុ4Y ន4ក់? 
ខ៖ បងប�gន|ង~? 
ក៖ បងប�gន អូ! hត់&នកូនប៉ុ4Y ន4ក់? សុំេ�ស~? 
ខ៖ កូន-A។ំ 



ក៖ កូន-A។ំ អS$ឹង�ក់ទង និងកូនបងប�gនរបស់អ7កមីងហ7ឹង hត់េXY ះអីខ`ះ? 

�Aំនេទ? 
ខ៖ បងប�gន~េគ? 
ក៖ បងប�gនរបស់អ7កមីង? អរ! កូនរបស់អ7កមីង? សុំេ�ស។ 
ខ៖ កូនខVWំអី? 
ក៖ កូនរបស់អ7កមីងហ7ឹង &នប៉ុ4Y ន4ក់? 

ខ៖ កូនបង-សីខVWំអី? 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ -A។ំ 
ក៖ -A!ំ េហeយេXY ះអីខ`ះ? �Aំនេទ? 
ខ៖ ឌី 12 ន់; បង-សី។ 
ក៖ េXY ះអីេគខ`ះ? អ7កមីង? 
ខ៖ ឌី 12 ន់; ទីមួយ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ប4_ ប់មកឌី 12 ឌី -បWស។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ឌី 12 ន់េដត -សី។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ឌី 12 ន់ខួច។ 



ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ឌី 12 ន់~N2 ។ 
ក៖ Aទ។ េហeយពួកhត់�ងំ-Aហំ7ឹង &ន-គatរេហeយេD? 
ខ៖ &ន! េDសល់ែតមួយេទ។ 
ក៖ េDសល់ែតមួយេទណ៎? េហeយពួកhត់-បកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ ប�ីអី? 
ក៖ កូនៗ។ 
ខ៖ េកYងៗខ`ះ1េធ�e@រេលeកអីេuយេគ េធ�e@រេលeកអី12 ន់េuយេគ 

េធ�e@រេuយេគអS$ឹងេs ខ`ះេធ�e�ន។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េsេរ{នេធ�eZង�ន។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េធ�eZង�នហ7ឹងឯង។ 
ក៖ េហeយពួកhត់&នេDេរ{នខ`ះេទ? 
ខ៖ ឈប់េរ{នអស់េហeយ។ 
ក៖ ឈប់េរ{នអស់េហeយណ៎? ពួកhត់េរ{នចប់អស់េហeយ ឬក៏�៉ងមិចែដរ? 
ខ៖ អត់! អត់េទ ឈប់េរ{ន។ 
ក៖ Aទ។ ខ�ះ|តលុយណ៎? 
ខ៖ ហ7ឹងេហeយ េឃeញែម៉ខ�ះ|តេពកឈប់េរ{ន-បេ;យ េsរកសុីខ`ះ។ 



ក៖ Aទ។ អ7កមីងេXY ះអីែដរ? 
គ៖ ខVWំេXY ះ 12 ន់ ~រ�។ 
ក៖ 12 ន់ ~រ�ណ៎? Aទ។ អS$ឹង! ចុះបងប�gនទីពីររបស់អ7កមីងេXY ះអី? 
ខ៖ ទីពីរខVWំហ7ឹងឯង។ 
ក៖ អរ! ចុះបងប�gនទីបីេXY ះអី? 
ខ៖ ទីបីt̀ប់េហeយ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ពពត[ប់។ 
ក៖ hត់េXY ះអី? 
ខ៖ 12 ន់ បណ�g ល។ 
ក៖ 12 ន់ បណ�g ល េហeយhត់មុននិងhត់t̀ប់ hត់&នt� មីេទ? 
ខ៖ hត់&ន-បពន£េទ។ 
ក៖ អរ! hត់&ន-បពន£ េហeយ-បពន£hត់េXY ះអី? 

ខ៖ -បពន£េយeង;ក់4មm -បពន£េដeម -បពន£ចុង។ 
ក៖ Aទ។ &ន-បពន£�ងំពីរ។ 
ខ៖ &៉ក់tេវ ន។ 
ក៖ Aទ។ មួយេទ{ត? 
ខ៖ មួយេទ{តដឹងេXY ះអីេទ! 
គ៖ សុខេខ ន។ 



ខ៖ េXY ះ សុខ េខ ន។ 
ក៖ Aទ។ ពួកhត់�ងំពីរ Aនន័យm ពួកhត់�ងំពីរ&នកូនសរុប�ងំអស់ប៉ុ4Y ន? 
ខ៖ កូន&នែតបួន។ 
ក៖ ហុឺ! -បWសប៉ុ4Y ន? -សីប៉ុ4Y ន? 
ខ៖ -បWសមួយ អូ! -សីបី -បWសមួយ។ 
ក៖ Aទ។ អS$ឹងអ7កមីង�េំXY ះពួកhត់េទ? 
ខ៖ ��ំ។ 
ក៖ Aទ។ េXY ះអីខ`ះ? 
ខ៖ uANងំដឹងេXY ះអី។ 
ក៖ េXY ះANងំហ7ឹងឯង? 
ខ៖ េXY ះ uANងំមួយ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ មួយេទ{តេXY ះ សុ|។ ប៉ុនេចះែតេ�ៗេXY ះ1េs មិនដឹងេXY ះពិតេXY ះអី? 
ក៖ េXY ះេ�េ-� ក៏Aន េXY ះអីេគ? 
ខ៖ េXY ះ មីធឹក ធួន ធឹក។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ធួន រ;< ។ េហeយមី-សីេXY ះអីេទ។ 
ក៖ តែតអ7កមីងជួយនិ�យAន Aន អ7កមីងនិ�យមក? 
ខ៖ េXY ះស�ីេទ! សិ,។ 



ក៖ សិ,ណ៎? 
ខ៖ ធួន សិ,។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ប៉ុហ7ឹងឯង។ 
ក៖ អS$ឹងបងប�gនទីបួនេXY ះអី? 
ខ៖ មិញដល់uANងំេហeយ។ ទីបួន12 ន់ បែណ� ត។ 
ក៖ 12 ន់ បែណ� ត? 
ខ៖ ហុឺ! 
ក៖ េហeយ-គatរhត់េXY ះអីែដរ? 
ខ៖ េXY ះ ែដតែដរ។ 
ក៖ Aទ។ ពួកhត់�ងំពីរ4ក់ &នកូនប៉ុ4Y ន4ក់ែដរ? 
ខ៖ &នកូនបួន4ក់ែដរ។ 
ក៖ អ7កមីងជួយនិ�យេuយ|̀ងំៗមក? 
ខ៖ រកនឹកមិនេឃeញេទ។ 
ក៖ -សីប៉ុ4Y ន? -បWសប៉ុ4Y ន? អ7កមីង? 
ខ៖ -សីែតមួយេទ -បWសបី។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ &នេXY ះ េXY ះេ4ះអត់ដឹងេXY ះអីេទ ដឹងែតេXY ះេ-�។ 
ក៖ េXY ះេ-� ក៏Aនែដរអ7កមីង? 



ខ៖ េXY ះេ-�-សីនិត។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ -សីនិត េគ;ក់ែដត សុ^និត។ ែដត សុ^ន់~។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ែដត សុ^និត, ែដត សុ^ន់~។ េហeយuេ4ះេគេ�ែតuពងរ�ក uពងរ�ក។ 
ក៖ េ�uពងរ�កណ៎? 
ខ៖ េ�uពូច េ�uពូច។ 
ក៖ Aនបី4ក់។ 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ ចុះ&7 ក់េទ{ត? 
ខ៖ &7 ក់េទ{តេXY ះ ;។ 
ក៖ េXY ះ ;ណ៎? 
ខ៖ ;េហeយ ខ7ឹង។ 
ក៖ ឆ7ឹង? 
ខ៖ ខ7ឹង។ 
ក៖ ខ7ឹងណ៎? 
ខ៖ ហ7ឹងេហeយ កូន1�ងំអស់េមeលមីនិត u~ uពូច មី; uខ7ឹងបួន កូន1។ 
ក៖ បួនណ៎? 



ខ៖ �។៎ កូន1-សីពីរ សុ^ន់~ uខ7ឹង មី; uពូច េភ`ចកYaយេDNល់ៃថF1េភ`ច 

1េចះែតេភ`ច។ 
ក៖ Aទ។ េចះែតេភ`ចណ៎? 
ខ៖ -A4ំក់អី? 
គ៖ -A។ំ 
ក៖ Aទ។ អS$ឹងពួកhត់េDេរ{ន ឬក៏េធ�e@រ? 
ខ៖ េDេរ{នែតមួយេទ េធ�e@រអស់េហeយ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េធ�e@រសំណង់។ 
ក៖ អS$ឹងបងប�gនទី-Aរំបស់អ7កមីងេXY ះអីែដរ? 
ខ៖ េXY ះ 12 ន់ សុីនួន។ 
ក៖ 12 ន់ សុីនួន hត់-សី? ឬ-បWស? 
ខ៖ -សី េDលីវ។ 
ក៖ ចុះ អូ! េDលីវណ៎? 
ខ៖ ហ7ឹងេហeយ េហeយhត់េធ�e@រសំណង់។ 
ក៖ េហeយhត់uយុប៉ុ4Y នេហeយ? 
ខ៖ ដឹងuយុប៉ុ4Y នេទ? 
គ៖ tមពីរ។ 
ខ៖ tមពីរអី។ 



ក៖ tមពីរណ៎? 
ខ៖ អុឺ! 
ក៖ hត់អត់�ន់&ន-គatរេទណ៎? 
ខ៖ េD។ 
ក៖ េហតុអីAនhត់អត់�ន់&ន-គatរ? 
ខ៖ េបe1អត់�ន់&នអ7កយក@រ 1uេឡ uឡgេពកេs។ 
ក៖ អត់�ន់ដល់គូរណ៎? 
ខ៖ �!៎ ប៉ុនេធ�e@រ[រសំណង់Nល់ៃថF។ 
ក៖ Aទ។ អ7កមីងជួយជ-&បេ;យtរែតអ7កមីង�ងំពីរZបងប�gនh7  អS$ឹង~?៎ 
ខ៖ អុឺ! 
ក៖ Aទ។ អS$ឹងអ7កមីងជួយជ-&បអ៊�-សី�ក់ទង និង&� យរបស់អ7កមីងេXY ះអី? 
ខ៖ &� យេXY ះ េច{ប រ2ុម។ 
ក៖ េច{ប រ2ុមណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ េហeយឪពុកេXY ះអីែដរ? 
ខ៖ ឈុម ជួញ។ 
ក៖ អS$ឹងឪពុក&� យរបស់&� យអ7កមីង hត់េXY ះអី? អ7កមីង? 
ខ៖ គឺឪពុក ឪពុករបស់ពុកអី? 
ក៖ Aទ។ 



ខ៖ េXY ះ អឹម 12 ន់។ 
ក៖ &� យ? 
ខ៖ េ�ក �៉ន។ 
ក៖ Aទ។ េហeយ-សWកកំំេណeតពួកhត់េDឯ~? 
ខ៖ េDចំ@រសំេNង។ 
ក៖ Aទ។ ចុះឃុំ? 
ខ៖ ឃុំចំ@រសំេNង េខត5Aត់ដំបង។ 
ក៖ Aទ។ ចុះឪពុក&� យ|ង&� យ? េXY ះអីែដរ? 
ខ៖ េភ`ចAត់េហeយ អត់�។ំ ;ក់�ជូមហ7ឹងឯង។ 
ក៖ ចុះ�យ? 
ខ៖ �យអីេទ។ 
ក៖ ចុះ�យអី t� ល់េទ? 
ខ៖ មិនt� ល់េទេភ`ចេXY ះ�យេហeយ េបehត់t̀ប់�ងំពីេកYងៗ 

េហeយេDតូចៗអត់t� ល់។ 
ក៖ Aទ។ អត់អីេទអ7កមីង អS$ឹងសុំបន5េទ{ត~?៎ 

បច$Wបxន7អ7កមីង&នបងប�gនេDuេមរiកេទ? 
ខ៖ &ន�! &ន។ 
ក៖ Aទ។ េXY ះអីេគ? 
ខ៖ េXY ះអីេគេទ! ដឹងេXY ះអីេទេភ`ចេហeយ។ 



ក៖ េXY ះអីេគែដរ? 
ខ៖ េDេ~ះ ឯេ~ះt� ល់ែតអ៊� អ៊�យ៉ង់។ 
គ៖ សុទ£ែតខូចៗ បងែដលមកហ7ឹង េXY ះបងmអី? ហុឺ! 

ខVWំេភ`ចេXY ះhត់Aត់េហeយហ7ឹង។ 
ខ៖ េXY ះ ម4� ។ 
ក៖ េXY ះអីេគ? 
ខ៖ េXY ះ ម4� ។ 
ក៖ Aទ។ េហeយhត់េDuេមរiក េDរដ<មួយ~? 
ខ៖ ដឹងឯ~ េបeមិនែដលAនេs-សWកេគផង។ 
ក៖ េហeយ&ន�Aំន hត់ម4� ហ7ឹង! -សី ឬ-បWស? 
ខ៖ -បWស�។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ hត់េDឯេ~ះhត់េធ�eនំ។ 
ក៖ Aទ។ េហeយhត់េធ�eនំអីេគ? 
ខ៖ នំ-គប់មុខ នំបុ័ង នំអីhត់េធ�e។ 
ក៖ hត់េធ�eនំលក់អី? 
ខ៖ អុឺ!។ 
ក៖ េហeយhត់&ន-គatរេទ? 
ខ៖ hត់&ន-បពន£កូនេហeយ។ 



ក៖ -បពន£hត់េXY ះអី? 
ខ៖ តែតយករូបេមeលAនដឹង។ 
ក៖ អត់អីេទ។ េហeយhត់&នកូនប៉ុ4Y ន4ក់េហeយ? ដឹងេទ? 
ខ៖ អត់ដឹងេទ! ដឹងែត! យករូបថតេមeលអី? 
ក៖ អរ! អត់អីេទៗ។ 
ខ៖ ដល់េពលេយeងអត់ដឹងកូនhត់េD។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ដឹងែតពីមុន។ 
ក៖ -បែហលប៉ុ4Y ន4ក់? កូនពីមុនប៉ុ4Y ន4ក់? 
ខ៖ ពីមុនមកពីរអី? ច4� ? 
ក៖ មកពីរអី? 
ខ៖ អត់ដឹងhត់&នកូនប៉ុ4Y នេទ{ត hត់មកពីរ4ក់ប�ី-បពន£hត់េលeកមុន ដឹងែតមកពីរ 

បីហ7ឹងឯងេលeកមុន។ 
ក៖ េហeយ�េំXY ះកូនរបស់ពួកhត់េទ? 
ខ៖ អត់េទ! អត់t� ល់។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ hត់និ�យAនែតប�ី-បពន£hត់។ 
ក៖ និ�យែខYរអត់t� ប់ណ៎? 
ខ៖ អត់ច¦ស់ អត់េចះនិ�យអង់េគ`សែតម�ង។ 



ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េគនិ�យមកេយeងេទ{តអូ! មីេ§េគេXY ះអី។ 
ក៖ ដឹងែតhត់េDuេមរiកណ៎? 
ខ៖ ដឹងែតេDuេមរiក។ 
ក៖ Aទ។ េតeអ7កមីង&នកូន! មិញអ7កមីង&នកូនប៉ុ4Y ន4ក់? 
ខ៖ &ន-A4ំក់។ 
ក៖ េហeយចុះ េហeយអ7កមីង! អ7កមីង|ងេណះ&នកូនប៉ុ4Y ន4ក់េហeយ? 
ខ៖ &នបួន។ 
ក៖ &នបួនណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ េហeយ-សីប៉ុ4Y ន -បWសប៉ុ4Y ន? 
ខ៖ -សីពីរ -បWសពីរ។ 
ក៖ Aទ។ កូនទីមួយhត់េXY ះអី? 
ខ៖ វ�ន សុផល, វ�ន ចន7ី, េហeយវ�នស�ីេទ! វ�ន tន, វ�ន សុ9ព។ 
ក៖ Aទ។ េហeយពួកhត់�ងំបួនហ7ឹង &ន-គatរអស់េហeយេD? 
ខ៖ េDពីរ។ &នែត-សីៗេទ អត់&ន-បWស។ 
ក៖ Aទ។ ពួកhត់េDេធ�e@រ ឬក៏េDេរ{ន? 
ខ៖ hត់ឈប់េរ{នអស់េហeយ។ 
ក៖ Aទ។ េហeយអ៊�-សីសូមជួយជ-&ប�ក់ទង និងប�ីរបស់អ៊�-សី េXY ះអីែដរ? 



ខ៖ ប�ី~េគ? 
ក៖ ប�ីអ៊�-សី~?៎ 
ខ៖ ប�ីរបស់អ៊�-សី ប�ីអ៊�អី? 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ប�ីអ៊�អី? មុខរបរអី? 
ក៖ Aទ! េXY ះ? 
ខ៖ រត់ម៉ូតូ។ 
ក៖ Aទ។ hត់េXY ះអីែដរ? 
ខ៖ េXY ះ ឌី វ�ន។ 
ក៖ Aទ។ េហeយ-សWកកំេណeតhត់េDឯ~? 
ខ៖ -សWកកំេណeតេDបរៃប៉លិន។ 
ក៖ hត់េDបរៃប៉លិនណ៎? 
ខ៖ ហុឺ!។ 
ក៖ Aទ។ េហeយ�Aំនេទm ប�ីរបស់អ៊�-សី&នបងប�gនប៉ុ4Y ន4ក់? 
ខ៖ ហុឺ! បងប�gនhត់េ-ចeន។ អរ! បងប�gនhត់ែតពីរ4ក់េទ t̀ប់អស់មួយេហeយ 

េDសល់មួយ។ 
ក៖ េXY ះអីេគ? 
ខ៖ េDសល់ែតhត់េទ េDសល់ែតពូេឌ នមួយហ7ឹងឯង។ 
ក៖ &នន័យm បងប�gនេ-ចeនប៉ុន&នែតពីរ4ក់ណ៎? 



ខ៖ &នែតពីរ4ក់ t̀ប់អស់មួយេហeយេDសល់ែតមួយ។ 
ក៖ Aទ។ េហeយអ7កមីងជួយជ-&បបន5ិច�ក់ទងនិង 

េហeយឪពុក&� យប�ីរបស់អ7កមីងេXY ះអីែដរ? 
ខ៖ hត់t̀ប់អស់េហeយ t̀ប់�ងំពីuពតមិស។ េXY ះ! េXY ះ េ-ស�ន។ 
ក៖ -សី ឬ-បWស? 
ខ៖ -បWស។ 
ក៖ �េ-ស�ន។ 
ខ៖ &� យេXY ះ ហុង សុី~ត។ 
ក៖ Aទ។ េហeយ-សWកកំេណeតរបស់ពួកhត់េDឯ~ែដរ? 
ខ៖ េDដូន�វ។ 
ក៖ អរ! េDដូន�វAត់ដំបងហ7ឹងអី? 
ខ៖ ហ7ឹងេហeយ។ 
ក៖ Aទ។ ស-&ប់អ7កមីង _̂ ល់ សុខ9ពរបស់អ7កមីង�៉ងមិចែដរ? 
ខ៖ ឈឺជង�ង់ ឈឺៃដ ឈឺេជeង អត់សូវ&មំួនេទឥឡgវ។ 
ក៖ Aទ។ ឈឺជង�ង់ ឈឺៃដ ឈឺេជeងណ៎? 
ខ៖ ឈឺៃដ ឈឺជង�ង់េនះេដeរមិនចង់រួចផង។ 
ក៖ Aទ។ េពលេsសួរេពទ� េពទ�m�៉ងមិចែដរ? 



ខ៖ អត់ែដលេsផងហ7ឹង ឥឡgវខ¨ិលេsខVWំទិញែតm7 ផំzំេលប មួយេលប 

ពីរេលបអីខ`ះេs។ 1អន់អS$ឹងេs អន់់េsឈប់េលបសិន 

េ-�ះអីm7 1ំឥឡgវេលបេsជូន@លm7 សំរៃស m7 អំី1េធ�eទុក�េយeង។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ អត់សូវ�៊នេលប េពលឈឺAនេលប។ 
ក៖ ហុឺ! 
ខ៖ Aនេលបេs1Z ដល់េពលេយeងអត់េលប1ឈឺវiញ 

មិនដឹងZAនm7 អំីេលបេuយ1Aត់ឈឺ។ 
ក៖ េហeយអ7កមីង សុខ9ពរបស់អ7កមីង�៉ងមិចែដរ? 
ខ៖ អត់អីែដរ។ 
ក៖ អត់អីែដរណ៎? 
ខ៖ ៃថF~Aត់ឈឺ ៃថF~េលeសXមម�ងៗែដរ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េលeសXមពីរដងេហeយ ប៊©សេD ប៊©សេs យូរៗអត់ដឹងេយeងមនុសz�៉ងមិច 

ដល់េពលេនះេsវiល-សិបៗ។ 
ក៖ Aទ។ អS$ឹងអ7កមីង-តgវែថសុខ9ពបន5ិច។ អ7កមីង! 

@លពីតូចអ7កមីងេរ{នេDឯ~? 
ខ៖ េរ{នេDt,វត5េ�ធªវងz។ 
ក៖ Aទ។ េរ{នAន-តឹម~? 



ខ៖ m7 ក់ទី-Aមំួយ។ 
ក៖ m7 ក់ទី-Aមំួយណ៎? អS$ឹងអ7កមីងuចuនAន uចសរេសរAនណ៎? 
ខ៖ Aន។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ប៉ុែន5ឥឡgវអកzរតូចៗអS$ឹងេមeលអត់េឃeញេទ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ អកzរធំៗAនេមeលេឃeញ អS$ឹងេហeយនិងេ«Y ៗ។ 
ក៖ Aទ។ អS$ឹងស-&ប់អ7កមីង _̂ ល់ សព�ៃថFេហeយនិងពីមុន ខុសែប`កh7 េទ? 
ខ៖ អូ! ចុះពីមុនេយeងេDេកYងៗែតឥឡgវuយុជិត-តឹមហុកេហeយ &នអី។ 
ក៖ @លពីមុនេកYង ឥឡgវ�ស់Zងមុនណ៎? 
ខ៖ ហ7ឹងេហeយ ឥឡgវ1�ស់េហeយ េមeលអកzរែលង;ច់េហeយ&នអីេទ{ត។ 
ក៖ ចុះ�ក់ទងនិង! 
ខ៖ េភ`ចេ-ចeន។ 
ក៖ �ក់ទង និងមុខរបរ-បកបមុខរបររកសុី �៉ងមិចែដរ? 
ខ៖ មុខរបររកសុីលក់គុយ�វ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ លក់បបរ ប៉ុហ7ឹងឯង! កំបុិច កំប៉ុកអS$ឹងឯង។ 
ក៖ អរ! អ7កមីងលក់េD|ងេនះែដរណ៎? 
ខ៖ �។៎ 



ក៖ អS$ឹងជីវ9ពពីមុន េហeយនិងឥឡgវខុសh7 េទ? 
ខ៖ ពីមុន េហeយនិងឥឡgវេយeងAនែដរ ប៉ុនAន&៉សុីៗអS$ឹង~!៎ អត់&នសល់។ 
ក៖ Aទ។ ចុះឥឡgវ? 
ខ៖ ឥឡgវដូចែតh7  អត់&នសល់។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េយeងលក់អS$ឹងេsAនមួយមុឺន មួយមុឺន-AអំS$ឹងេs 

�យមួយែភ`តអស់Aត់េហeយ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ 1អត់សល់។ 
ក៖ @លពីេDេកYងៗអ7កមីង¬̀ប់េរ{នចំអិនមgប ឬក៏េរ{នេធ�eអ�ីមួយពីឪពុក&� យេទ? 
ខ៖ េចះែតេរ{ន;សំ`អី។ 
ក៖ េរ{ន;សំ`ណ៎? 
ខ៖ េរ{ន;សំ`Aន�ងំអស់។ 
ក៖ អ7កមីងេរ{នAនប៉ុ4Y នមុខែដរ? 
ខ៖ ហុឺ! ស`ម¨gរ ស`កកូរ Oអី ប៉ុហ7ឹងឯងAន�ងំអស់។ ស`ខ_ិះអី ស`អី។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ស`@រ� ស`អី Aន�ងំអស់។ 
ក៖ ស-&ប់អ7កមីង _̂ ល់ េតeអ7កមីងចូលចិត5ពិtរមgបអីែដរ? 
ខ៖ ហូបAនែតសម`ម¨gរែខYរ សម`-បលិត ស`ម¨gរ-តកួន ស`អី។ 



ក៖ អ7កមីងចូលចិត5មgបអីZងេគ? 
ខ៖ ដឹងចូលចិត5អីេទ! េបeNល់ៃថFមីងចូលចិត5Zងេគ ស`ម¨gរហ7ឹងឯង។ 
ក៖ ស`ម¨gរណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ Aទ។ អS$ឹងសុំតបន5ិចេទ{ត~អ7កមីង? �ក់ទង និងបទចេ-ម�ងវiញ 

ស-&ប់អ7កមីងចូលចិត5បទចេ-ម�ងពីេដeម ឬក៏សម័យ? 
ខ៖ ពីេដeម ឥឡgវេនះអត់ចូលចិត5េទ។ 
ក៖ បទពីេដeមចូលចិត5បទចេ-ម�ងអីេគែដរ? អ7កមីង? 
ខ៖ បទt� យចន_ីអី~ ព-ងីកេមឃt| បទស�ីក៏Aនែដរ 

េហeយនិងបទ-សែអមេខ{វខ$ី បទពីេដeមៗពិេNះ~ស់។ 
ក៖ អS$ឹង�ក់ទង និងេរ ង9គវiញអ7កមីងេមeលេរ ងៃថ ែខYរ ឬក៏កូេរ2 ចិនអី? 
ខ៖ ចូលចិត5េមeលេរ ងែខYរ េរ ងៃថ េហeយនិងេរ ងៃថប៉ុហ7ឹងឯង។ 
ក៖ េរ ងែខYរេរ ងបុNណ ឬក៏សម័យ? 
ខ៖ េរ ងសម័យក៏Aន េរ ងបុNណក៏Aន េរ ងែខYរល�េមeលេរ ងទុំ�វ ទុំអី 

េចះែតេមeលេs េuយែតេគ;ក់មកក7Wងទូរទសzន៍េចះែតេមeលេs។ 
ក៖ ស-&ប់អ7កមីង _̂ ល់ េតeេពលទំេនរអ7កមីងចូលចិត5េធ�eអីេគខ`ះ? 
ខ៖ អត់&នេធ�eអីផង េពលខ`ះេAកេ|uវេs េAសផ_ះ ជូតផ_ះអីអS$ឹងេs 

ទុក;ក់អីែវ2អី12 ន់ េមeលេ®Y អីេs ែកxលផ_ះបន5ិចបន5aច។ 
ក៖ Aទ។ 



ខ៖ េ-tចទឹក េ-tចេ®Y ដូចZេដeមt� យអីអS$ឹងេs 

លWងអីេយeង;AំនេsខVWំេ-tចទឹកេs ជូន@លទំេនរេs ក៏អត់េs។ 
ក៖ េហeយអS$ឹង�ក់ទង និងេខត5េផzងៗែដលអ7កមីងAនេsវiញ 

ដូចZេខត5Aត់ដំបង~? េតeអ7កមីង¬̀ប់Aនេsេលង ឬក៏ជិះ@ត់េខត5~ខ`ះ? 

េDក7Wង-បេទសកមcWZេយeង? 
ខ៖ Aនេ-ចeនែដរ ជូន@លAនេsភ7ំេពញ Aនេsកំពង់�ម Aនេsេលងភ7ំគូែលន 

េsេលងអង�រវត5 Aនេsេលងេស{មNប។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ហ7ឹងេហeយ។ 
ក៖ ចុះ! ចុះAនេsភូមិវបxធម៌អត់? អ7កមីង? 
ខ៖ អត់េទ! អត់ែដលAនេsផង។ 
ក៖ អរ!  
ខ៖ Aនែតេsេស{មNបAនេឡeងេលងអង�រ។ 
ក៖ ភ7ំគូែលនAនេsេហeយណ៎? 
ខ៖ ភ7ំគូែលនេsេហeយ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ Aនេs-ជេ,ងគួយអីAនេs េគេ�ស�ីេទ! ភ7ំចម¦ងំ ភ7ំអី។ 
ក៖ ភ7ំចម¦ងំណ៎? 
ខ៖ ហ7ឹងេហeយភ7ំចម¦ងំ។ 



ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �!៎ ហ7ឹងេហeយAនេsេលងេសកសក េហeយAនេដeរេsេលង-គប់កែន`ង 

រមណីយ;< នេDAត់ដំបងេsេលងចង់អស់។ 
ក៖ អរ!  
ខ៖ េsេលងទឹក¬̀ក់។ 
ក៖ ចុះអ7កមីងm -ជេ,ងគួយមិញ េDឯ~? 
ខ៖ -ជេ,ងគួយេDៃប៉លិន។ 
ក៖ កែន`ង~? អ7កមីង¬̀ប់េsេលងភ7ំេខ{វអត់? 
ខ៖ ភ7ំេខ{វេs។ 
ក៖ Aទ។ -ជេ,ងគួយេD|ង~? |ងេកeត ឬ|ងេជeង? 
ខ៖ -ជេ,ងគួយេភ`ចAត់េហeយ ជិះ�នេsAនេឃeញ។ ដល់េពលឥឡgវដូចអត់�ផំ`gវ 

�ស់េហeយ។ 
ក៖ Aទ។ អត់�េំទណ៎? 
ខ៖ អត់�ផំ`gវ។ 
ក៖ អS$ឹង! ចុះេខត5វiញ? េខត5កំពង់ធំ កំពង់�ម? 
ខ៖ អត់ែដលAនេs េsAនែតជិះ�នេsភ7ំេពញ មិនAនេsេឃeញ�មផ`gវ។ 
ក៖ ជិះ@ត់ណ៎? 
ខ៖ ជិះ@ត់កំពង់�ម កំពង់�មAនេsេលង _̂ ល់។ 
ក៖ Aទ។ 



 
ខ៖ ែតកំពង់O7 ងំអីAនែតជិះ@ត់េឃeញ។ mេនះកំពង់�មអីេs 

mេនះt� យេរ{ងអីេs។ 
ក៖ Aទ។ ចុះដូចZរតនះគីរ� មណ° លគីរ�អី �៉ងមិចវiញ? អ7កមីង? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អ7កមីង¬̀ប់េsេទ? 
ខ៖ អត់ែដលAនេsេទ។ 
ក៖ Aទ។ េD|ងេខត5-ពះសីហនុ ¬̀ប់Aនេsេលងេទ? 
ខ៖ អត់! អត់ែដលt� ល់ផង។ 
ក៖ អត់ែដលt� ល់េទណ៎? 
ខ៖ Aនt� ល់-តឹមែតភ7ំេពញ កែន`ងេគេ�អីេគ! វi&នឯកNជ�។ 
ក៖ Aទ។ �ក់ទង-កWម-គatររបស់អ7កមីង &នអ7កេចះេលងឧបករណ៍ត±ន5ីេទ? 

អ7កមីង? 
ខ៖ អត់ ប៉ុន1េចះែត1េs~ េsណីអស់េហeយ េsេលងឯ~ ឯណីេយeងអត់ដឹង។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ 1េលងខ`aន1 1េលង 1េ-ច�ងេភ`ង 1�ត់ចំបុី។ 
ក៖ Aទ។ 



ខ៖ េហeយដល់េពល1Aន-បពន£Aនអី មិនដឹង1រtត់រtយេs~អស់ 

ែម៉ឪt̀ប់អីអS$ឹងេs 1េចះែតេsៗ ដឹង1េsេDឯ~រកមិនែដលេឃeញ។ 

អត់&នលឺសូរm មករកអ៊�អីអត់ 1េs1ែតឯងៗ;ច់សែង�ង។ 
ក៖ អរ! ដឹងmhត់េsេខត5~អត់? 
ខ៖ មិនដឹង អត់ដឹង។ 
ក៖ hត់េXY ះអី? 
ខ៖ ដឹងេXY ះអីេទ េភ`ចអស់uលីងេហeយ។ េs~េគេ�េXY ះ1ពីតូចៗអS$ឹងេs 

ប៉ុនខ`aនេគមិនដឹងេគ;ក់េXY ះអីផង។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េយeងអត់Aន� ំេ-�ះ1េDOF យៗh7 ។ 
ក៖ ចុះ@លេ�ពីតូច េ�mមិច? 
ខ៖ ពីតូចេ�u�ចអS$ឹងេs។ 
ក៖ Aទ។ អ7កមីងេDក7Wង-កWម-គatររបស់អ7កមីង 

&នអ7កចូលចិត5េមeលកី�-ប;ល់េទ? 
ខ៖ មិនែដលAនេមeលផងកី�-ប;ល់ ជូន@លេបeកមកអS$ឹងេs 

អត់េមeលអីេsេយeងបិទ 1េsេមeលអីេផzងអS$ឹងេs។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ជូន@លេមeលមួយគូរ ពីរគូរអីអS$ឹងេs។ ជូន@លេq1m|̀ចេគៃវXមមុខ 

Xមអីេs1អត់�៊នេមeល |̀ចអS$ឹងេs ក៏េsេមeលអីេផzងអS$ឹងេs។ 



ក៖ �ក់ទង និងែលxង រA-ំបZ-បិយដូចZ អង�Wញ ឈូក ឬក៏�ញ-�ត់អី 

អ7កមីងចូលចិត5េទ? 
ខ៖ ចូលចិត5រA ំែលxងែខYរ ែលxង-បZ-បិយែខYរ។ 
ក៖ Aទ។ ចុះNកំ±ន_ឹមtN2 12 ន់ ចូកកំពឹសអី អ7កមីងចូលចិត5េទ? 
ខ៖ ចូលចិត5 និងរបស់ែខYរ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េuយែតេពលចូលO7 អំីេគ�ក់បទក±ន_ឹមែខYរអS$ឹង 

ជូន~Nេំលងសប¦យZមួយេគេs។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ជូន@លេគ-បគុំh7 មួយភូមិអS$ឹងេs េគមកផ_ះេsេគ4hំ7 N ំ

េហeយNសំប¦យនិងេគេs។ 
ក៖ Aទ។ ក៏ដូចZរA-ំតWដ េ,� នអី ចូលចិត5េមeលេទ? 
ខ៖ ចូលចិត5េមeល។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ៃឆ�ំុ ៃឆអី ែខYរចូលចិត5េមeល។ 
ក៖ �ក់ទង និងផ_ះវiញម�ង អ7កមីងផ_ះ@លពីេដeមចង់និ�យm 

ផ_ះ@លេDZមួយឪពុក&� យ~? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ ផ_ះហ7ឹងtងសង់ពីថY ឬក៏េឈe? 



ខ៖ េឈe។ 
ក៖ ពីេឈeណ៎? 
ខ៖ េឈe។ 
ក៖ សសរេធ�eពីអីអ7កមីង? 
ខ៖ េឈeែដរ សសរេឈe។ 
ក៖ ចុះ? 
ខ៖ េគេ-បeសសរមូលពីេដeម។ 
ក៖ ចុះដំបូលផ_ះ េធ�eពីអីអ7កមីង? 
ខ៖ េកx²ង។ 
ក៖ ចុះចិេS¨�ងេធ�eពីអី? 
ខ៖ ចិេS¨�ង@� រ។ 
ក៖ @� រណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ ចុះបង�aចេធ�eពីអីអ7កមីង? 
ខ៖ េឈe។ 
ក៖ របងែដលព័ទ£ជុំវiញផ_ះ េធ�eពីអី? 
ខ៖ អត់&ន អត់1&នែត1ល។ 
ក៖ េហeយទំហំដីធំអត់? 



ខ៖ មិនធំប៉ុ4Y នេទដី េរ{ងតូចែដរ។ ប៉ុែន5ឥឡgវេនះមិន&នដីធំេទ 

េគយកអស់េហeយពីជំ4ន់មុនដី&ន ែតឥឡgវេDមួយ-កវiចហ7ឹង។ 

រកែតែចកេuយកូនមិនចង់Aន AនែតមួយAតផ_ះៗហ7ឹង។ 
ក៖ ផ_ះ@លពីមុន ជួលZងtងសង់ ឬក៏េធ�eខ`aនឯង? 
ខ៖ អត់ដឹងពីមុន ទិញផ_ះេគ-tប់ែដរ។ 
ក៖ អរ! អS$ឹងស-&ប់អ7កមីង _̂ ល់ អ7កមីង@លេDេកYង¬̀ប់េរ{នជំ4ញអីេទ? 
ខ៖ េរ{នអកzរ។ 
ក៖ េរ{នអកzរណ៎? 
ខ៖ &នអីuពតមក កំពុងែតេរ{នហ7ឹង! េDពីuពតេsេរ{នចូក េsេរ{នអីហ7ឹងឯង។ 

ដល់ពីសង�មក៏ចូក -ចgត@ត់អីហ7ឹងឯង។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ មិន�ន់t_ ត់េចះ េហeយដល់សម័យuពតេគបង�ឹកេយeងេចះអស់uលីង -ចgតអី។ 
ក៖ េចះអស់uលីងណ៎? 
ខ៖ េចះអស់ -ចgត@ត់េAនេAក-សgវអី។ 
ក៖ ជំ4ញហYង។ 
ខ៖ -ចgត@ត់អីជំ4ញហYង 1បេ-ង�នេយeងេចះអស់uលីង។ 
ក៖ Aទ។ អី�៉! Aន-គgល�។ 
ខ៖ េបeមិនអS$ឹង1ៃវេ�ល េបeេយeងមិនេធ�e1ៃវេ�លេs េ&̀៉ះេហeយេឈ`eង1ប៉ុន~ 

ក៏Nវទឹកេsយកក~� ប់មកែដរ។ 



ក៖ �ក់ទង និងតម¦ញ តម¦ញរៃវអត់េចះេទណ៎? 
ខ៖ អត់េចះេទ។ 
ក៖ Aទ។ ចុះ;ដំំ~េំចះេទ? 
ខ៖ ;ដំំ~េំចះ ;Aំនខ7Wរ Aនេចក។ 
ក៖ Aទ។ េចក ដូងណ៎៎? 
ខ៖ ហ7ឹងេហeយ។ ឥឡgវAនែផ`េហeយដូង។ 
ក៖ អS$ឹង? 
ខ៖ Aនែផ`េ-ចeនដូង។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ t� យក៏;Aំន ប៉ុែន5ឥឡgវេDuេ-@យៗេទ{ត1អត់�ន់។ 
ក៖ Aទ។ អ7កមីង¬̀ប់េឡeងេ�7 តយកទឹកេធ�eស�រេទ? 
ខ៖ អត់! ខVWំអត់ែដេចះេឡeងផង។ 
ក៖ អត់េទណ៎? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អS$ឹងអ7កមីង¬̀ប់េធ�eក±ន5ក់លក់េទ? ពីេដeម? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ ចុះអ7កមីង¬̀ប់េនtទ-តីេទ? 
ខ៖ អត់! ែដលែតលក់ លក់អS$ឹងៗឯង។ 
ក៖ Aទ។ �ក់ទង និងសត�ចិS$ឹម េតeអ7កមីង¬̀ប់ចិS$ឹមសត�អីខ`ះ? 



ខ៖ &ន់ �។ 
ក៖ &ន់ �? 
ខ៖ ប៉ុហ7ឹងឯង។ 
ក៖ -ជgក? 
ខ៖ -ជgកចិS$ឹមែដរ ប៉ុែន51អS$ឹងែមន។ ពីមុនែម៉hត់ចិS$ឹម ែតឥឡgវខ¨ិលចិS$ឹម 

ចិS$ឹមែត&ន់។ ែតឥឡgវhY ន&ន់េទ។ 
ក៖ មិចចឹង? 
ខ៖ អត់&ន1[ប់អស់េហeយ ចិS$ឹមេs1ឈឺ[ប់អស់uលីង 

សល់ប៉ុ4Y នកូន�ប់យកេsចំ@រអស់uលីង េគmចិS$ឹមAនេគយកមកេuយវiញខ`ះ។ 
ក៖ �ក់ទង និងសត�ៃ-ពអ7កមីង¬̀ប់ចិS$ឹមេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ សត��ងំអស់ហ7ឹងដូចZ សត�tរ�@? 
ខ៖ អត់&នេទ។ 
ក៖ សត�កំ-បWក @ែហង? 
ខ៖ អត់! អត់&នេទ អត់&នេឃeញសត�េទ &នែតចិS$ឹមែត&ន់ េហeយនិង� 

-ជgកអីហ7ឹងឯង។ 
ក៖ អ7កមីង&នចិS$ឹមដង�gវេន{ងេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ ចុះឃYWំ? 



ខ៖ អត់។ 
ក៖ េហeយអS$ឹង�ងំពីេកYងមកដល់ឥឡgវហ7ឹង អ7កមីង¬̀ប់ជួបប³ អី 

ែដលពិAកេ;ះ-tយេDក7Wងជីវiតេទ? 
ខ៖ &នែតពិAកហ7ឹង េទeបែតពិAកហ7ឹង ពិAកឥឡgវ។ 
ក៖ ពិAក|̀ងំអត់? 
ខ៖ ពិAក។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ពិAកែតេរ ងជំ�ក់េគហ7ឹង ជំ�ក់េគអត់ក៏េsយកេគេs។ 
ក៖ េហeយឥឡgវអ7កមីងAនេ;ះ-tយេហeយេD? 
ខ៖ េDមិន�ន់សងេគអស់ផង។ 
ក៖ Aទ។ អS$ឹង�ក់ទង និងបទពិេtធន៍ល�ៗវiញែដលគួរេuយចង� ំ

េតeអ7កមីង¬̀ប់&នេទ? 
ខ៖ ¬̀ប់&នមិច? 
ក៖ ែដលអ7កមីងគិតm សប¦យេហeយចង�1ំទុកអS$ឹង~?៎ ¬̀ប់&នេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អត់&នេទណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ អ7កមីង¬̀ប់ចំ~ក-សWកេsេ-�-បេទសេទ? 
ខ៖ អត់! េDែតហ7ឹងឯង។ 



ក៖ Aទ។ 
ខ៖ អត់ែដលេs~ផង ពីuពតេគចេsេDឯេ-� េDេ-�! ដល់េពលយួ

នចូលមក-សWកវiញ ប៉ុហ7ឹងឯង។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ @លពីuពតេចញេs ដល់េពលយួនចូល ចូលមកវiញ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ អ7កមីង¬̀ប់&នក�ី-សៃមេទm @លពីេDេកYងេហeយអ7កមីងគិតm អូ! 

ធំេឡeងចង់េធ�eអ�ីមួយអS$ឹង~?៎ 
ខ៖ គឺខVWំ&នចង់េធ�eអី េsរកសុីែតប៉ុហ7ឹងឯង។ អត់&នអីផង 

ចង់AនែតរកសុីេuយែតAន&ន។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ដល់លក់អS$ឹង&នស�ី អង�រពីរកំប៉ុងAនប៉ុ4Y ន? 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ &នAនចំេណញប៉ុ4Y ន! អត់។ Aនែតមួយមុឺន-Aអំី អស់េហeយ។ 
ក៖ អ7កមីង¬̀ប់-សៃមm េuយកូនេqរបស់អ7កមីង ឬក៏កូនៗអ7កមីងេធ�eអីេទ? 

ស-&ប់េsៃថFមុខ? 
ខ៖ េចះែតចង់េហeយ ចង់េធ�eដូចZ-គgបេ-ង�នអS$ឹងេs។ ចង់រកសុីេuយ&នAន 

ចង់េuយេធ�e@រ[រអីដូចេគ។ 



ក៖ Aទ។ អS$ឹងខVWំសូមអរគុណដល់អ7កមីង ែដលAនផ�ល់@រស&' ស 

-ពម�ងំអ7កមីងែដលលក់បបរផងែដរ។ េហeយពួកhត់Zបងប�gនរបស់អ7កមីងណ៎? 
ខ៖ ហុឺ! 
ក៖ េហeយដូចខVWំAនមុននិងបS$ប់ហ7ឹង ខVWំAនជ-&បេs@ន់អ7កមីងេហeយm 

េhលបំណងៃន@រស&' សេនះេដeមxីរកnេDជីវ-បវត5ិ _̂ ល់ខ`aនរបស់អ7កមីងៗ 

េដeមxីទុកដល់កូនេqជំ4ន់េ-@យAនេរ{នសូ-ត។ េហeយមួយេទ{តេដeមxីអភិរកz 

េDជីវ-បវត5ិរបស់េយeងហ7ឹង កុំេuយAត់បង់។ អS$ឹង~?៎ 
ខ៖ ហុឺ! 
ក៖ មួយវiញេទ{តេដeមxីេuយ|ងtកលវiទjល័យAនេរ{នសូ-តអំពី 

ជីវ-បវត5ិ _̂ ល់ខ`aនរបស់-បZជនកមcWZផងែដរ។ 

េហeយអ�ីែដលពិេសសចង់េuយអ7កមីង�ប់េផ�eមនឹកេឃeញពីtច់´តិរបស់អ7កមីងវiញ។ 

អS$ឹង~?៎ 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ Aទ។ អS$ឹងZចុងេ-@យ េតeអ7កមីង&នេ�បល់អី? 

េដeមxីេuយកូនេqជំ4ន់េ-@យ&នជីវiត@ន់ែតល�-បេសeរែថមេទ{តេទ? 
ខ៖ ខVWំចង់Aនេuយកូនេqជំ4ន់េ-@យAនេចះរកេs រកសុីេuយ&នAន 

កុំេuយ1អត់។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េហeយរកអីេuយែតAនដូចេគ។ 



ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េហeយ1េDតូចៗ 1េDេរ{ន។ 
ក៖ Aទ។ េuយhត់ខំេរ{នសិនណ៎? 
ខ៖ ហ7ឹងេហeយខំេរ{ន ប៉ុហ7ឹងឯង! |̀ចAនធំេឡeងេsAនេធ�eZេពទ�អីអS$ឹងេs។ 
ក៖ Aទ។ ជួយជីដូន ជី�ណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េគAនេធ�eេពទ�អS$ឹងេs េគAនដូចZAនេរ{នេធ�eZអង�@រអីអS$ឹងេs 

Aន-Aក់ែខអីៃថ`អS$ឹងេs។ 
ក៖ Aទ។ អS$ឹងខVWំអរគុណ ~អ7កមីង? 
ខ៖ AនជួយអីអS$ឹងេs។ 
ក៖ Aទៗ! អ7កមីង។ អ7កមីង&នអីេទ{តអត់? 
ខ៖ &នែតប៉ុហ7ឹងឯង។ 
ក៖ អS$ឹងជ-&ប,~អ7កមីង? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ Aទ។ 
    (ចប់)៕   

                
               
    


