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!ទ! េ&ៃថ)េនះគឺៃថ)ទី៣ ែខមក4 56 ំ២០២០។  េហ<យខ> ? ំ!ទេ@A ះ ថន រCD  
គឺEFក GមHរIររបស់គេFMងមួយែដលMនេ@A ះR 
FបវតU ិWX ល់ខY Zនរបស់FបEជនកម\ ?E។ េហ<យគេFMងហ6 ឹងផងែដរ 
គឺFត_វ!ន`ំFទេCយសកលវ aទbល័យមួយែដលMនេ@A ះR BYU 
េ&សហរដDgេមរ aកផងែដរ។ គេFMងហ6 ឹងផងែដរ 
MនេវបផhយមួយMនេ@A ះR cambodianoralhistory.byu.edu. 
េប<សិនEេzក{យ ឬកូនេ~របស់េzក{យ 
Mនបំណងេដ<ម�ីចង់េឃ<ញរបូថត ក៏ដូចE!ន�� ប់សំេឡងេ&ក� ?ងៃថ)េនះ 
`ត់gចចូលេ�Hន់េវបផhយមួយហ6 ឹង េហ<យ`ត់!នេឃ<ញេzក{យ 
េហ<យនិងសំេលងផងែដរ។ 
 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ !ទ។ អ�� ឹងេ`លបំណងៃនHរសM� សេនះ 
គឺេដ<ម�ីរកhេ&ជីវFបវតU ិWX ល់ខY Zនរបស់េzក{យWX ល់ 
េដ<ម�ីរកhទុកដល់កូនេ~ជំ�ន់េFHយ!នេរ�នសូFតអំពី 
អ� ីែដលេzក{យ!នេរ�នEេរ�ង4ល់ៃថ)េនះផងែដរ។ 
េហ<យនិង�ក់ទងបងប� �ន�ច់�តិ 
េហ<យមួយេទ�តេដ<ម�ីេgយMន�ពកក់េ�� រ�ង�ច់�តិមួយ 
េ��ច់�តិមួយ។ អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េzក{យជួយជFMបេ@A ះេzក{យ េzក{យេ@A ះអី? 
ខ៖ ឈុត! មិញCក់េ@A ះអីមិញ? 
ក៖ ឈុត ហម? 
ខ៖ ឈុត  ំ។ 
ក៖ ឈុត  ំ? 
ខ៖ ឈុត  ំ។ 
ក៖ េzក{យMនេ@A ះេ¡េF�េទ? 
ខ៖ អត់Mនេទ! Mនែតមួយហ6 ឹងឯង។ 
ក៖ !ទ។ េzក{យHលពីេ&េកAង Mនេ@A ះអីេផ£ងេទ�តេទ? 
ខ៖ អត់Mន Mនែតមួយហ6 ឹងឯង។ 
ក៖ អ�� ឹងបច¤ ?ប�ន6 េzក{យMនgយុប៉ុ�A នេហ<យ? 
ខ៖ ចិត! ចិតF!ំបី56 ំហ6 ឹងឯង។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ ចិតF!ំបី។ 
ក៖ ចិយF!ំបីណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ�� ឹងេzក{យជួយជFMបអំពីៃថ) ែខ 56 ំរបស់េzក{យ!នេក<ត 
េប<គិតE56 ំែខA រ 56 ំអីែដរ? េzក{យ? 
ខ៖ 56 ំមែម។ 
ក៖ 56 ំមែម! ែខអី? 
ខ៖ ែខg�ឍ។ 
ក៖ ៃថ)អី? 
ខ៖ ៃថ)ពុធ។ 



ក៖ �ំ!នច¨ស់? 
ខ៖ �៎! ប៉ុហ6 ឹងឯង។ 
ក៖ េzក{យ�ក់ទង និង�� េF�ពី��ែខA រ 
េzក{យេចះ��អីេផ£ងេទ�តេទ? 
ខ៖ អត់! េចះែតែខA រ។ 
ក៖ ��ែខA រ gចgន!ន gចសរេសរ!នេទ? េzក{យ? 
ខ៖ អូ! អត់េចះអក£រផងហ6 ឹង អត់េចះេទេ~េអ<យ។ 
ក៖ Fស Gកកំេណ<តរបស់េzក{យ េ&ឯ�? 
ខ៖ េ&េHះHឡ។ 
ក៖ េHះHឡ? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ ចុះឥឡ_ វេzក{យរស់េ&ក� ?ងភូមិអីែដរ? 
ខ៖ ភូមិអូរដំបង។ 
ក៖ ភូមិអូរដំបងពីរ? 
ខ៖ ឃំុអូរដំបងពីរ។ 
ក៖ ឃំុអូរដំបងពីរណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ Fស Gកអីេគ? 
ខ៖ Fស Gកសែង« េខតU!ត់ដំបង។ 
ក៖ !ទ។ េហ<យេzក{យជួយជFMបបនU ិច!នេទR 
េហតុអី!នEេzក{យW¬ ស់ពីងសែង« អូ! 
W¬ ស់ពីេHះHឡមកេ&ងទីេនះវ aញ? េzក{យ? 
ខ៖ W¬ ស់ពីFស Gកកំេណ<តហ6 ឹងមក!ត់ដំបង េF®ះពីgពត!ញ់ 6̀ ហ6 ឹងឯង។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ Mនសី̄េទ�ត !កែបកពីgពតហ6 ឹងមក EមួយFក GមFគ°�រហ6 ឹង 
មកេ&Fស Gកេគេនះ! Fស Gកអូរដំបងហ6 ឹង។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ �៎! ប៉ុហ6 ឹងឯង។ 
ក៖ អ�� ឹង±ំងពីសម័យពពតណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ !ទ។ អ�� ឹងេ&េពលែដេzក{យមកេ&ទីេនះ 
េzក{យFទព²សម�តU ិដីធ¬ ីរបស់េzក{យ េត<េ&េ�េ�ះេធ� <{៉ងមិចេ�? 
ខ៖ េគយកអស់េ�េហ<យ។ 
ក៖ ទុកេ�លេ�ណ៎? 
ខ៖ ទុកេ�លអី េគយកអស់េហ<យ។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ េគយកេ� ខ> ? ំមកេ&Fស Gកេនះយកេ!ះេគែដរ ទិញខ¬ះ អីខ¬ ះ។ 
ក៖ យកត 6̀ ណ៎? 
ខ៖ �៎! តៗ 6̀ �ងំអស់ ដីខ> ? ំេFច<នEងេ&េណះេទ�ត។ 
ក៖ អូ! េFច<នEងណ៎? 
ខ៖ េFច<នៗEងេណះ Fស GកេHះHឡ Fស Gកសំបូរដី េគយកអស់។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ េយ<ងមកេ&ម́? ំេនះេគេgយM6 ក់បនU ិចៗេ� េយ<ង�ចេង̄µតេពក 
ក៏ទិញេគបនU ិចៗ។ េ��៎? 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េzក{យ! េហតុអី!នេzក{យអត់Fតឡប់េ�េ&េ�ះវ aញ? 



ខ៖ ¬ ច! Hលេ�ះេ�េទ�ម�រយកែដរ េគអត់េgយ។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ េគR! េយ<ងេ&±� េ&±ហ6 ឹងេ�។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ ក៏ខ¶ ិលេមM៉យកូនេទ�ត សុទ·ែតFប Gស។ 
ក៖ អូ!  
ខ៖ មិនសល់មួយេ&�ងំអស់ មិនMន�¬ ប់M៉កមួយេទ។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ ឪពុក�¬ ប់ពី56 ំប៉ុ�A នេទ �¬ ប់gយុ F!ំ មកេ&េនះ។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ ពិ!ក�ស់! ែម៉ខ> ? ំ េហ<យនិងខ> ? ំ។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ ែម៉ À នដី À នធ¬ ីែចកេgយេទ !នកូនHរលក់េgយបនU ិចបន¹ Zចេ� 
េgយកូន។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ កូនទីពីរេនះ�៎? 
ក៖ កូនទីពីរណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ចុះHលMនប� ី េហ<យនិងេ&±ឯង ខុស 6̀ េទ? 
ខ៖ ហឺុ! ពិ!ក�ស់កº Zយ! រកសីុ±ឯង Fប Gសផង Fសីផងមិនែដល!នFស°ល។ 
ក៖ !ទ។ អស់លុយេFច<ន េFច<នគូរណ៎? 
ខ៖ �៎។ អស់លុយេFច<ន។   
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ Fប Gសម�ងេហ<យ មកFសីម�ងមក េហ<យ`ត់¬ ងំចិ�� ឹមកូនមួយហ» �ងរស់។ 
ក៖ !ទ។ េzក{យជួយជFMបFបវតU ិg®ហ៍ពិ®ហ៍ េត<េzក{យ 
!នយកអ៊¾Fប GសEគូររយះេពលប៉ុ�A ន56 ំេហ<យ? េzក{យ? 
ខ៖ អូ! េភ¬ច!ត់េហ<យ gអូនេអ<យ! 
េម<លកូនេក<ត56 ំមែម!នប៉ុ�A ន56 ំេហ<យកº Zយ? េភ¬ច!ត់េហ<យ? 
ក៖ កូនgយុ!នប៉ុ�A ន56 ំេហ<យ? 
ខ៖ កូនgយុ បី!  បី 56 ំមែមេហ<យអូន។  
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ េម<ល! មែម វក ប៉ុ�A នេទ។ 
ក៖ អ�� ឹង!នន័យR Hរ សិបបួន56 ំេហ<យណ៎? 
ខ៖ �៎! ហ6 ឹងេហ<យ �៎។ 
ក៖ 4ប់មុនកូនមួយ56 ំណ៎? 
ខ៖ �៎។ !នមួយ56 ំ !នពីរ56 ំ!នMនកូន។ 
ក៖ អូ!  
ខ៖ កូនFប Gស 56 ំមែម។ 
ក៖ អ�� ឹង!  សិបF!ំ56 ំេហ<យអ�� ឹង?  
ក៖ !ទ។ 
ខ៖  បី។ 
ក៖ អ�� ឹងមុននិងយក 6̀ Eគូរ េត<េzក{យ�¿ ល់េzក±រយះេពលប៉ុ�A ន56 ំ? 
ខ៖ ហឺុ! េ&ជិត 6̀ ហ6 ឹង យូរែដរ បី បួន56 ំ!ន !ន±។ 
ក៖ អូ! �¿ ល់ 6̀ យូរែដរ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហតុអី!ន !នដល់បី បួន56 ំ យូរមិស? 
ខ៖ ខ> ? ំពីេដ<មងFប Gសពិ!កែដរ �ប� �ន? 



ក៖ !ទ។ 
ខ៖ Fស GកេHះHឡហ6 ឹង តែតMនផXះ!នេគេgយHរ។ 
ក៖ អរ!  
ខ៖ �៎! េធ� <ផXះ េធ� <អីរចួ !នេគ!នHរ។ មិនដូចសម័យេនះតែតMនF!ក់ណ៎? 
ក៖ អរ! 
ខ៖ ផXះខ> ? ំធំ�ស់ ពីរខ6ង េធ� <!នបី56 ំIប់gលីងFបេCយ អត់!នេ&យូរេទ។ 
ក៖ អ�� ឹងមុននិងេរ�បHរFត_វែត MនផXះសិនណ៎? 
ខ៖ �៎! Fត_វែតMនផXះ ផXះHរក៏ផXះហ6 ឹង។ 
ក៖ !ទ។ អរ! !នន័យR ងFប GសFត_វបេ�� ញថ�ីៃដសិនណ៎? 
ខ៖ �៎ៗ។ េgយេគជួយ�ងំអស់ 6̀ ដូចR េគេចះែតជួយេយ<ងបនU ិចៗេ��។ 
ក៖ !ទ! េgយែត!នFគប់ណ៎? 
ខ៖ �៎ៗ! េgយែត!នFគប់ 6̀  អ�� ឹងឯងFស Gកខ> ? ំ។ 
ក៖ Hរ!នពីរ បី56 ំ ចូលសម័យgពតណ៎? 
ខ៖ អត់េទ! Hរ!នកូន ប៉ុ�A ន�ក់gមិញ?   
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ Hរ!នយូរែដរ េF®ះ56 ំច�។ 
ក៖ េក<ត!នដប់បី56 ំណ៎? 
ខ៖ 56 ំច ហ6 ឹង។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ ±ំងពីមកដូចR រត់របូត។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ មិនែដលចូលFស GកេHះHឡេនះ។ 
ក៖ អ�� ឹងេ!ះបង់ផXះេ�លេ�ណ៎? 
ខ៖ ហឺុ! េគយកអស់gលីង េគយកេធ� <�À ន េធ� <ថAអី។ 
ក៖ អរ! េគេរ Á? 
ខ៖ �៎! េគេរ Áអស់ សសរេឈ<ប៉ុនៗេណះ។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ �៎! សំបូរ�ស់េFគÂង សុទ·ែតគគី�ងំអស់។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ េក�Âងអី! េ&!នFបែហលបី56 ំ េក<ត56 ំច។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ េក<តកំេណ<តgមិញ 56 ំច !នgហ6 ឹងFបែហលមួយ56 ំ រត់ៗ 
រត់ពីេHះHឡហ6 ឹងមក មកេ&អូរដំបងេនះ។  
ក៖ !ទ។ ចុះអត់Mនរត់េ�កែន¬ង�េផ£ង េទ�តេទណ៎? 
ខ៖ េ&មុនអូរដំបងេនះ !នរត់េ�េល<េទ�ត អូ! 
អត់េទរត់របូតមកេ&Fស Gកេនះ។ 
ក៖ មកេ&Fស Gកហ6 ឹងរហូយណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ េ&េ� ដី±�េគេgយ េចះែតេgយេ��។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ បនU ិចៗេ� េយ<ង�ប់!នក៏យកដីេ� កុំ�� យេF®ះដីេFច<ន។ 
ក៖ Hលេ�ះMនប�Ã Hរ Mនអីអត់? 
ខ៖ Hលgពតអូ? 
ក៖ ៃថ¬ទឹកេCះ ៃថ¬អី? 
ខ៖ អរ! ៃថ¬ផXះហ6 ឹងឯង។ 
ក៖ អរ! ផXះហ6 ឹងឯង? 



ខ៖ �៎។ �ងំយក េគេgយេធ� <ផXះេហ<យ។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ Hររចួកូន!នេ&។ 
ក៖ !ទ។ MនFបៃពណីល̄ណ៎? 
ខ៖ �៎! ហ6 ឹងឯង អ�� ឹងឯង។ 
ក៖ ែផ£ផ£!ំនផXះ? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ ហ6 ឹងេហ<យ! េប<េគជួយេឈ< េយ<ងជួយFគឹះេ�។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ ដល់េគជួយេ� េយ<ងជួលេក�Âងអ�� ឹងេ� ជួយM6 ក់ៗែផ£ផ£ ំ̀ 6 �។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ េហ<យHរក៏អ�� ឹងែដរ េប<HរដូចRពីេដ<មអ�� ឹង េយ<ងេធ� <របស់សត� �កº Zយ? 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ ជួយ 6̀ បនU ិចៗេ�!ន !នផ£ ំ̀ 6 !ន !ន។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ អ�� ឹងឯង។ 
ក៖ គិតេ�ល̄�ស់ណ៎? 
ខ៖ �៎! សម័យហ6 ឹង មិនេចះេរÄងបែង̄មអីេទ។ 
ក៖ !ទ។ មូលេហតុអី !នEេzក{យសេFមចចិតUយកេzក±Eគូរ? 
ខ៖ អត់ដឹងែដរ នឹកេឃ<ញR! ±ខ> ? ំ�Fកែដរ។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ េធ� <Hរល̄ ក៏ែម៉ខ> ? ំ! `ត់េធ� <Fគ_។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ ដល់`ត់សួរេ� អរ! gេនះ �េហតុែតគូរ±ប� �ន? 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ ក៏យក 6̀ េ�។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ `ត់�¬ ប់±ំងពី56 ំ េម<លgេÅេក<ត!នប៉ុ�A ន។ 
ក៖ មូលេហតុអី!នE`ត់�¬ ប់? 
ខ៖ `ត់េ4គទឹកចូលសួត។ 
ក៖ ទឹកចូលសួតណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ `ត់ពb!លអត់Eណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ !ទ។ អ�� ឹងេប<គិតេ�FបែហលEប៉ុ�A ន56 ំេហ<យ? `ត់!ន�¬ ប់? 
ខ៖ ៃម�F!ំបី56 ំេហ<យដឹង ខូច±ំងពីgេÅgយុF!ំពីរ56 ំមិស។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ មិន�ន់�ងំHរមីប� �នផង។ 
ក៖ !ទ។ អ�� ឹង�ក់ទង និងបងប� �នវ aញ េzក{យMនបងប� �នប៉ុ�A ន�ក់? 
ខ៖ F!ំបី�ក់។ 
ក៖ Fសីប៉ុ�A ន? Fប Gសប៉ុ�A ន? 
ខ៖ Fប Gស! េម<លFប Gសពីរ FសីF!ំមួយ។ កូន�¬ ប់បងមួយេហ<យ។ 
ក៖ !ទ។ អ�� ឹងេzក{យជួយជFMបកូនទីមួយ រហូតដល់កូនទីF!ំមួយ 
កូនទមួីយេ@A ះអីេគ? េzក{យ? 
ខ៖ េ@A ះែណ៎! មីសុ៊ន។ 
ក៖ `ត់MនFបពន·េទ? 



ខ៖ Mន± េគMនកូនបី Mនប� ីអស់េហ<យ។ 
ក៖ !ទ។ អ�� ឹងFបពន·`ត់េ@A ះអី? 
ខ៖ រÆុន �វ Çយ។ 
ក៖ រÆុន �វ Çយអី? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ឥឡ_ វFបពន·`ត់�វ Çយ េ&ឯ�? 
ខ៖ េ&ត�_ ងអូ។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ េ&ងកែន¬ងសី̄ អូរដំបងអី? �៎! េ&អូរដំបង។ 
ក៖ េ@A ះ រÆុន �វ Çយណ៎? 
ខ៖ រÆុន �វ Çយ។ 
ក៖ ឥឡ_ វបងរÆុន �វ Çយ `ត់MនFគ°�រេហ<យេ&? 
ខ៖ ហឺុ! កូនៗអូ? 
ក៖ ប� ី! `ត់ែបក 6̀ អី? មិញលឺRែបក 6̀ ? 
ខ៖ អត់Mនែបកអីេទ កូនេគេ&�ងំអស់ កូនេគHរអស់េហ<យ។ 
ក៖ អ�� ឹង? 
ខ៖ កូន�បី។ 
ក៖ អ�� ងឹ? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ<យអ�� ឹង កូន�ងំបីហ6 ឹង�¿ ល់ �¿ ល់េ@A ះ`ត់េទ? 
ខ៖ �¿ ល់េ@A ះកូនៗអូ? 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ មួយមីេÈវត� ី មួយ! សី̄េទមួយេ�gេមរ aកហ6 ឹង េÈវត� ី។ 
ក៖ េÈវតU ី ចុះទីពីរ? 
ខ៖ ទីពីរWន់�។ 
ក៖ ទីបី? 
ខ៖ ទីបីសី̄! ឃុន នូ។ 
ក៖ េហ<យេzក{យ�ក់ទង និងបងប� �នទីពីររបស់េzក{យ េ@A ះអី? 
ខ៖ បងអី? 
ក៖ បងប� �ន? 
ខ៖ បងប� �នេ@A ះ! `ត់�¬ ប់!ត់េហ<យ។ 
ក៖ េ@A ះអីេគ? 
ខ៖ បងេគបង̄ស់េ@A ះ {យហូយ។ 
ក៖ {យហូយ `ត់MនFគ°�រអត់? 
ខ៖ េ��!ត់េហ<យ កូនេគេ&បឹងFតេÉក។ 
ក៖ ប� ី`ត់េ@A ះអី? 
ខ៖ េ@A ះ កង។ 
ក៖ {យហូយ ±កង `ត់Mនកូនប៉�ុA ន�ក់? 
ខ៖ កូន`ត់បួនេម<លប៉ុ�A នេទ េភ¬ច!ត់េហ<យអូន។ 
ក៖ Fសីប៉ុ�A ន? Fប Gសប៉ុ�A ន? 
ខ៖ Fប Gសេម<ល! មិន�ំេទ�ត Fប Gសពីរ ែណFប Gសេម<ល! gៃខ g gេកÄង 
Fប Gសែតបីហ6 ឹងឯង។ 
ក៖ Fប Gសបីេទណ៎? 
ខ៖ កូនF!ំបី។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ FសីF!ំ។ 
ក៖ !ទ។ Fសីេ@A ះអីខ¬ ះ? 



ខ៖ Fសីេ@A ះ អូ! មិន�ំេទ កង ហុ៊ន, កង េកÄ, ហន, ហួនFប Gស F!ំ Fសី�៎? 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ េប<Fប Gសេម<ល េកÄង! ៃខ, , េកÄង ប៉ុហ6 ឹងឯង! អស់េហ<យFប Gសបី។ 
ក៖ !ទ។ អ�� ឹងរមួ�ងំF!ំបី�ក់ហ6 ឹង ពួក`ត់េ�េ&េខតU�ខ¬ះ? ឥឡ_ វ? 
ខ៖ េ&េខតU!ត់ដំបងហ6 ឹង ប៉ុនេគេ&ភូមិបឹង!េCក។ 
ក៖ !ទ។ អ�� ឹងសុទ·ែត�ច់�តិេ&ជុំ 6̀ ណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ !ទ។ អ�� ឹងសFMប់បងប� �នមួយេទ�ត បងប� �នរបស់េzក{យមួយេទ�ត 
េ@A ះអីែដរ? 
ខ៖ េ@A ះ ហូវ។ 
ក៖ ±ហូវអី? 
ខ៖ {យហូវ! {យហូវ Fសី។ 
ក៖ {យហូវ ប� ី{យហូវេ@A ះអី? 
ខ៖ េ@A ះ! Fព Gយ។ 
ក៖ ±Fព Gយ Fស Gកកំេណ<ត`ត់េ&ឯ�? 
ខ៖ េ&Eមួយ{យហូវែដរ។ 
ក៖ អ�� ឹង±Fព Gយ {យហូវ Mនកូនប៉ុ�A ន�ក់? 
ខ៖ កូនF!ំបួន�¬ ប់អស់េហ<យមិន�¿ ល់ សព�ៃថ)េគេ&ែតF!ំេទ។ 
ក៖ អ�� ឹង? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ សល់F!ំ! F!ំហ6 ឹង�ំេ@A ះ!នខ¬ះេទ? 
ខ៖ �ំ!ន។ 
ក៖ េ@A ះអីខ¬ ះ? 
ខ៖ 4បយ់កgIប់�៎? 
ក៖ 4ប់�ងំអស់មក? 
ខ៖ េហ�ក។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ Fព Gយ។ 
ក៖ Fព Gយ។ 
ខ៖ សី̄េគេទមួយេទ�ត! �Æ រ Áន។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ មីអីេទមួយេទ�ត េភ¬ច!ត់េហ<យ ែដលេ&សព�ៃថ)េ&មីេÅេគ មីHហុល។ 
gមួយេទ�ត g! មីេរÆន gរCD ។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ េប<gមួយេទ�ត េភ¬ច!ត់េហ<យ! �¬ ប់បី�ក ់េភ¬ចអស់េហ<យ 
�¬ ប់អស់េហ<យ។ 
ក៖ អស់េហ<យណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ �¬ ប់េហ<យណ៎? 
ខ៖ g�¬ ប់ដឹង4ប់យកមកេធ� <អីេទ កូនេអ<យ។ 
ក៖ េCយ�រ! េប<សិនE�¿ ល់gចជួយជFMប!ន? 
ខ៖ �៎! េ@A ះ! េ@A ះ មីៃឡេហ�ក។ 
ក៖ ៃឡេហ�ក `ត់�¬ ប់េ&? �¬ ប់េCយ�រអីេគ? 
ខ៖ �¬ ប់! �¬ ប់Hលពពត។ 
ក៖ អរ! សម័យgពតណ៎? 
ខ៖ រ Áនមួយេទ�ត�¬ ប់ែដរ។ 
ក៖ �¬ ប់សម័យពពតមួយេទ�ត? 



ខ៖ �៎! �¬ ប់សម័យពពតែដរ។ 
ក៖ `ត់អត់MនFក GមFគ°�រេទណ៎? 
ខ៖ អត់េទ! េ&�ងំអស់ �¬ ប់េ&េMង។ 
ក៖ អ�� ឹងបងប� �នទីបួន`ត់េ@A ះអី? 
ខ៖ បងប� �នទីបួនេ@A ះ េហ�ង។ 
ក៖ េ@A ះ េហ�ងអី? 
ខ៖ អុឺ! 
ក៖ ±េហ�ប ឬេzក{យេហ�ង? 
ខ៖ {យេហ�ង     
ក៖ {យេហ�ង �� មី`ត់េ@A ះអី? 
ខ៖ េ@A ះ ឈឺត។ 
ក៖ {យេហ�ង ±ឈឺត `ត់Mនបងប� �នប៉ុ�A ន�ក់? 
ខ៖ បងប� �នង�? បងប� �នងខ> ? ំ ឬងFប G? 
េប<ងFប Gសខ> ? ំមិនសូវ�¿ ល់េគេទ? េប<កូន�F!ំបី ប៉ុន�¬ ប់អស់េហ<យ 
េ&F!ំសព�ៃថ)អូ។ 
ក៖ �ំេ@A ះ!នខ¬ះអត់? 
ខ៖ �ំ!ន។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ �ំេម<លេ@A ះ ឈឺត, ៃឡេហ�ក, ៃឡេហÄត, gថុល។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ gសី̄េទមួយេទ�ត េភ¬ច!ត់េហ<យ េ@A ះេភ¬ច!ត់េហ<យ ប� �នេអ<យ! 
�¬ ប់េហ<យ េ&ែតបួនេទ។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ g�¬ ប់មិន�¿ ល់េទ េភ¬ចអស់េហ<យ។ 
ក៖ េភ¬ចេ@A ះអី? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ខ> ? ំសំុអងË ?យេFHមFតEក់Fស°លEង? 
ខ៖ អងË ?យេ�។ 
ក៖ អត់អីេទអ�� ឹង។ 
ខ៖ កូ�¬ ប់អស់េហ<យ កូនF!ំបី! កូន�¬ ប់អស់បួន េ&ែតបួនេទ។ 
ក៖ អ�� ឹង�ក់ទង និងបងប� �ន{យទី! ទីF!ំេ@A ះអី? 
ខ៖ ទីF!ំេ@A ះ ៃហ។ 
ក៖ ៃហFសី ឬFប Gស? 
ខ៖ Fសី ប� ី`ត់េ@A ះ! េ@A ះ ផល។ 
ក៖ {យៃហ ±ផល Mនបងប� �នប៉ុ�A ន�ក់? 
ខ៖ បងប� �ន{យៃហងប� ីខ> ? ំ អត់�¿ ល់េទ។ 
ក៖ {យៃហ ±ផល Mនកូនប៉ុ�A ន�ក់? 
ខ៖ កូន�¬ ប់េហ<យអត់�¿ ល់ �ំេម<ល�៎? 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ េ@A ះសី̄អេ�� ះ! េ@A ះ មីឈូង។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ g5ន់, g�ន់, gវណÃ  ដឹងមីសី̄មួយេទ�តេទ! េ@A ះ! េ@A ះសី̄េទ 
េភ¬ច!ត់េហ<យ។ 
ក៖ ខ> ? ំ�¿ ល់។ 
ខ៖ អ�� ឹង? 
ក៖ អរ! អ6កមីងFបែហលៗអ6កមីង ខ> ? ំÌ¬ ប់ជួប។ 
ខ៖ �¿ ល់ែតបួនហ6 ឹង ឯង! gអូន? េÅេគ �¬ ប់អស់េហ<យ។    



ក៖ អរ!  
ខ៖ `ត់�¬ ប់ �¿ ល់ែតបួនហ6 ឹងឯង! �¿ ល់ែតបួន g�¬ ប់ៗអស់េហ<យ 
�¬ ប់±ំងពីជំ�ន់ពពតអូ។ 
ក៖ !ទ។ អ�� ឹងបងប� �នរបស់េzក{យទីF!ំមួយ េ@A ះអី? 
ខ៖ មិញេ@A ះ ៃហហ6 ឹងឯង! ទីF!ំមួយ។ 
ក៖ មិញទីF!ំ±អី? 
ខ៖ ទីF!ំ។ 
ក៖ !ទ។ េ&សល់មួយេទ�តអត់? 
ខ៖ េ&សល់មួយេទ�ត េហÄ អូ! េហÄ។ អូ! េហÄនហ6 ឹងកូនេ~`ត់�¬ ប់អស់េហ<យ 
េ&ែតបីេទ េ@A ះមី អូ! េភ¬ចអស់េហ<យ កូនេអ<យ។ 
ក៖ Fបពន·±េហÄេ@A ះអី? 
ខ៖ Fបពន·±េហÄេ@A ះ េរÆត។ 
ក៖ Fបពន·±េហÄនេ@A ះអី? 
ខ៖ េ@A ះ េរÆតៗ។ 
ក៖ ±េហÄ {យេរÆត Mនកូនប៉ុ�A ន�ក់? 
ខ៖ ±េហÄៗ កូនF!ំ។ 
ក៖ ±េហÄ {យេរÆត MនកូនF!ំណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ Fសីប៉ុ�A ន? Fប Gសប៉ុ�A ន? 
ខ៖ Fសីបី Fប Gសពីរ។ 
ក៖ Fសីបី Fប Gសពីរណ៎? 
ខ៖ �៎។ េ@A ះេគMន ដឹងសី̄ gសី̄េទ! Fប Gស េ&សល់ែតពីរ។ 
ក៖ េ&សល់ែតពីរណ៎? 
ខ៖ �៎។ េ&ែតពីេទ! ខ> ? ំែបកយូរេហ<យ ខ> ? ំមកេណះ។ 
ក៖ ចុះឥឡ_ វពួក`ត់េ&ឯ�? 
ខ៖ េគេ&េMងឯេ�ះ។ 
ក៖ អូ! `ត់េ&េMង? 
ខ៖ �៎។ កូន�េហÄហ6 ឹង ែបក 6̀ អស់េហ<យ។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ �៎។ ប៉ុន`ត់មកMនFបពន·េ&េណះ កូនF!ំហ6 ឹង! េភ¬ចេ@A ះេគអស់េហ<យ។ 
ក៖ េzក{យ�ំ �ំអំពីR! M� យរបស់េzក{យេ@A ះអីេទ? 
ខ៖ េ@A ះ {យហុង។ 
ក៖ ចុះឪពុក? 
ខ៖ ឪពុកេ@A ះ R¬ ង។ 
ក៖ ឪពុកM� យរបស់{យហុង េ@A ះអី? 
ខ៖ េ@A ះ {យគូ។ 
ក៖ {យគូ ±? 
ខ៖ ±ែណម។ 
ក៖ ±ែណមណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ�� ឹងឪពុកM� យងឪពុករបស់េzក{យ េ@A ះអី? 
ខ៖ េ@A ះ 5យ។ 
ក៖ េ@A ះ 5យ {យ? 
ខ៖ {យ! េ@A ះ{យអីេទ េភ¬ច!ត់េហ<យ េប<ខ> ? ំមិន�ន់ផង gអូន។ 
ក៖ �ំ!នអត់? 
ខ៖ អត់! �ំមិន!នេទgអូន `ត់�¬ ប់មុន±។ 
ក៖ !ទ។ 



ខ៖ ហឺុ! �ំ!នែត±5យហ6 ឹងឯង។ 
ក៖ ±5យ និងផXះរបស់`ត់េ&ឯ�? 
ខ៖ េ&េHះHឡ។ 
ក៖ េ&េHះHឡណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ�� ឹងឪពុកM� យងM� យ Fស Gកកំេណ<តេ&ឯ�? 
ខ៖ េ&Fស Gក�យ �យ។ 
ក៖ Fស Gក�យ េ&េខតU�? េខតUអី? 
ខ៖ ដឹងេខតUអីេទ ប� �នេអ<យ! េ&ឯលិចេMង េ&Fស Gក�យ។ 
ក៖ អរ! េ&!ត់ដំបងអ�� ឹង? 
ខ៖ �៎! េ&េខតU!ត់ដំបងហ6 ឹង។ 
ក៖ អ�� ឹង! េត<M� យរបស់េzក{យ Mនបងប� �នប៉ុ�A ន�ក់ែដរ? 
ខ៖ បងប� �ន`ត់ែតពីរ�ក់។ 
ក៖ ែតពីរ�ក់ណ៎? 
ខ៖ �៎។ {យយុទ· បង`ត់។ 
ក៖ {យយុទ· ប� ីរបស់{យយុទ·េ@A ះអី? 
ខ៖ េ@A ះែណ៎! េ@A ះ េរÄម អូ! េFគÂមៗ។ 
ក៖ {យយុទ· ±េFគÂម? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ `ត់Mនកូនប៉ុ�A ន�ក់? 
ខ៖ កូនMនេម<ល អូ! កូនេFច<នែដរ �¿ ល់ែតមួយេទ �¬ ប់អស់េហ<យ។ ប� �នេ@A ះ 
េរÄម។ 
ក៖ េ@A ះ េរÄមណ៎? 
ខ៖ �៎! ែតមួយហ6 ឹងឯង �¿ ល់ែតមួយហ6 ឹង។ 
ក៖ �¿ ល់ែតមួយហ6 ឹង?  
ខ៖ �៎! េF�ពីហ6 ឹងF®ត់ ែបក 6̀ យូរេហ<យ អូនេអ<យ! េភ¬ចេ@A ះេគអស់េហ<យ។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ<យ�ក់ទងមួយេទ�ត ឪពុករបស់េzក{យ Mនបងប� �នប៉ុ�A ន�ក់? 
ខ៖ បងប� �ន`ត់េម<ល Fសីបី។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ Fប Gសពីរ។ ហ6 ឹងបងFសីហ6 ឹងេ@A ះ {យភី។ 
ក៖ {យភីណ៎? 
ខ៖ {យ ច។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ {យរត6 ័។ េហ<យ�¿ ល់ែតបួន ែតF!ំ! ±Wត់។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ កូន`ត់F!ំមួយ ពីរេក<តអត់�ន់ `ត់�¬ ប់!ត់េហ<យ។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ េនះងឪពុក�៎? 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ ដល់ងM� យខ> ? ំេភ¬ចេហ<យ េភ¬ចអស់េហ<យ។ `ត់េ&�យ 
ខ> ? ំេ&េHះHឡឯេ�ះ។ 
ក៖ !ទ។ 5) យ 6̀ ែដរណ៎? េzក{យ? 
ខ៖ �៎! 5) យ ខ> ? ំេ&ផXះជួល ខ> ? ំអត់�¿ ល់បង� ិលផង។ 
ក៖ !ទ។ េzក{យ សព�ៃថ)Mនបងប� �នរស់េ&េF�Fបេទសេទ? 
ខ៖ Mន អូ! ធឹក ប៉ុនមិនែដលនឹក�េយ<ងេទ។ 



ក៖ សំបូរ�ច់�តិេ&េF�Fបេទសណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េzក{យេ@A ះអីខ¬ ះ? 
ខ៖ េ@A ះ េបÄ។ 
ក៖ េបÄ `ត់េ�ប៉ុ�A ន56 ំេហ<យ? 
ខ៖ ហឺុ! ពីតូច ±ំងពីេចញពីហ6 ឹងេ�ពីតូច។ 
ក៖ េបÄហ6 ឹង! `ត់Fត_វEអី និង{យ? 
ខ៖ Fត_វEងពូ ងពុកខ> ? ំ។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ �៎! ពូេបÄ។ 
ក៖ `ត់េ&រដDមួយ�? េzក{យ? 
ខ៖ ដឹងេ&រដDអីេទ? េ&Hលីហ� {៉។ 
ក៖ Hលីហ� {៉ណ៎? 
ខ៖ �៎! រដDហ6 ឹងខ> ? ំអត់�¿ ល់េទ។ 
ក៖ ចុះ`ត់Mនកូនប៉ុ�A ន�ក់? 
ខ៖ កូនបី។ 
ក៖ កូនបី! �ំេ@A ះកូន`ត់អត់? 
ខ៖ �ំ! េស�ត, េឌÄន, ហម ប៉ុហ6 ឹងឯង! កូនែតបីហ6 ឹងឯង។ 
ក៖ េស�ត, េឌÄ, ហម ណ៎? 
ខ៖ ហម ហ6 ឹងឯង។ 
ក៖ !ទ។ អ�� ឹងMន�¿ ល់�ច់�តិបងប� �ន េផ£ងេទ�តអត់? 
ខ៖ �¿ ល់ែដរ ែតេភ¬ចេ@A ះ�អស់េហ<យ។ 
ក៖ !ទ។ MនេFច<នណ៎? 
ខ៖ MនេFច<ន។ 
ក៖ អត់�ន់!ន�ក់ទងEមួយពួក`ត់េទណ៎? 
ខ៖ �៎។ េFច<ន អូ! ងប� ីក៏េFច<នែដរ ងប� ីក៏េFច<នែដរខ> ? ំ 
ប៉ុនេគអ6កgេមរ aកេ�អស់េហ<យ។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ េ&ែតខ> ? ំប៉ុ�A នFគ°�រេនះេទ។ មិអួតអីេទ�៎? 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ ដូចMនេ&សល់±ក់តិចអី�៎! ែដល 6̀ អត់ េ�អស់េហ<យ។ 
ក៖ េ�ដល់gេមរ aក? 
ខ៖ េ�gេមរ aកអស់េហ<យ។ 
ក៖ អូ! អ6កអត់ៗេ�gេមរ aកអស់េហ<យ? 
ខ៖ �៎! េ�gេមរ aកអស់េហ<យ gខ¬ះ À នែស�កេជ<ង រុÎមុង េដ<រេ�េហ<យ។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ 6̀ អត់ហ6 ឹងេហ<យ !ន 6̀ េ�gេមរ aក។ 
ក៖ !ទ។ េ�FបេCះgសន6ណ៎? 
ខ៖ �៎ៗ។ 
ក៖ េវទ��ស់ណ៎? 
ខ៖ �៎! េវទ�។ ខ> ? ំហ6 ឹង�ដូចR មិនMនប៉ុ�A នេទ! ដូចR �M៉រចួ។ 
ក៖ gចទប់ទល់!នណ៎? 
ខ៖ �៎។ ដូចR ជុំែម៉ជុំឪេចះែត�ំ 6̀ េ&េ��៎។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ ដល់េគេ�ហ6 ឹង! េគសប¨យ !ននឹកេឃ<ញR អូ! េគ!នេ�ណ៎។ 
ក៖ ដឹងអ�� ឹងេ�និងេគែដរណ៎? េប<ដឹងអ�� ឹងេgយេវទ�Mនអី? 
ខ៖ �៎ៗ។ 



ក៖ េzក{យ! �ក់ទង និងកូន េzក{យMនប៉�ុA ន�ក់េហ<យ? 
ខ៖ កូនខ> ? ំអូ? 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ កូនFប Gស កូនF!ំមួយ �¬ ប់មួយ។ 
ក៖ អត់MនកូនFសីេទណ៎? 
ខ៖ អត់! Fប Gស�ងំអស់។ 
ក៖ កូនទីមួយេ@A ះអី? 
ខ៖ េ@A ះ សុ៊ន។ 
ក៖ Fបពន·`ត់េ@A ះអី? 
ខ៖ េ@A ះ រស់ �វ Çយ។ 
ក៖ ±សុ៊ន និងអ6កមីងវ Çយ `ត់Mនកូនប៉ុ�A ន�ក់? 
ខ៖ កូនបី�ក់? 
ក៖ បី�ក់ណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ�� ឹងកូនបី�ក់ហ6 ឹង `ត់MនFគ°�រេ&? 
ខ៖ េគMនអស់េហ<យ។ 
ក៖ !ទ។ េហ<យអ�� ឹង`ត់MនFគ°�រអស់េហ<យ �ំ!ន! េត<កូនរបស់`ត់ 
េ@A ះអីខ¬ ះ? េហ<យប� ី`ត់េ@A ះអី? 
ខ៖ �៎! ប� ីេគ!នអ6កgេមរ aក មិន�¿ ល់េទ។ 
ក៖ អូ! `ត់Mនអ6កgេមរ aកអ�� ឹងណ៎? 
ខ៖ �៎ៗ។ អត់�¿ ល់េទ! កូនៗ េ~ៗេគMនប� ី MនFបពន·អស់េហ<យ។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ<យ�ក់ទង និងកូនទីពីរេ@A ះអី? 
ខ៖ េម<ល! ហីុម។ 
ក៖ េ@A ះ ហីុមណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ Fបពន·`ត់េ@A ះអី? 
ខ៖ េពFជ។ 
ក៖ ពួក`ត់�ងំពីរ Mនកូនប៉ុ�A ន�ក់? 
ខ៖ បី។ 
ក៖ បីណ៎? 
ខ៖ Fសីមួយ Fប Gសពីរ។ 
ក៖ េហ<យកូន`ត់ទីមួយេ@A ះអី? 
ខ៖ េពFជ អូ! ®ត់។ 
ក៖ ®ត់េហ<យ? 
ខ៖ ®ត់េហ<យ! ហុ៊យ។ 
ក៖ ហុ៊យ។ 
ខ៖ Ï Ðន។ 
ក៖ !ទ។ អ�� ឹងពួក`ត់េ&េរ�ន ឬក៏េធ� <Hរ។ 
ខ៖ ពីរេ�ះ េធ� <Hរ។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ gមួយេ&េរ�ន េÅេគ។ 
ក៖ !ទ។ អ�� ឹងបងប� �ន អូ! កូនរបស់េzក{យទីបីេ@A ះអី? 
ខ៖ ទីបីេ@A ះ ហួម។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ កូនបីែដរ! Fសីពីរ Fប Gសមួយ។ 



ក៖ Fបពន· របស់ពូហួម េ@A ះអី? 
ខ៖ េ@A ះ យូម។ 
ក៖ យូមណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ�� ឹងពួក`ត់Mនកូនបី�ក់ កូនរបស់ពួក`ត់បី�ក់េ@A ះអីខ¬ ះ? 
ខ៖ មីយុ៉ន មីេយ៉ម។ 
ក៖  ស់  ! ចង់េភ¬ចេ@A ះេ~អស់េហ<យ? 
ខ៖ េភ¬ចេ@A ះេ~េហ<យ។ 
ក៖ អ�� ឹង! អ�� ឹងកូនទីបួនេ@A ះអី? 
ខ៖ កូនទីបួន! កូនទីបួន ហក។ 
ក៖ េ@A ះ ពូហកអី? 
ខ៖ េ@A ះ ហក។ 
ក៖ Fបពន·`ត់េ@A ះអី? 
ខ៖ េ@A ះ មីសី̄េទ! មុឺន�ម័យអី។ 
ក៖ អត់�¿ ល់េ@A ះ។ េហ<យពួក`ត់ េហ<យនិងFបពន·`ត់Mនកូនប៉ុ�A ន�ក់? 
ខ៖ Mនបី។ 
ក៖ Mនបី! េ@A ះអីខ¬ ះ? 
ខ៖ េ@A ះ  4Æ ទ័យ េហ<យនិង គឹមហួរ និងេ&សល់ពិសីមួយ។ 
ក៖ ពួក`ត់េ&េរ�ន ឬក៏? 
ខ៖ េ&េរ�ន�ងំពីរហ6 ឹងឯង អត់មួយ! អត់ពិសី។ 
ក៖ រកនឹកេ� ពb{មរកនឹកេ�? 
ខ៖ ខ> ? ំកូនMនែតបួនេទ។ 
ក៖ Mនែតបួនហ6 ឹងឯង? 
ខ៖ �៎។ កូនF!ំមួយ េគមិន4ប់រកេយ<ង 4ប់េធ� <អ។ី 
ក៖ អត់េទ! 4ប់េgយែតដឹងេ@A ះេ�!នេហ<យ? 
ខ៖ �៎! F!ប់េហ<យ�៎? 
ក៖ !ទ។ 4ប់ប៉ុហ6 ឹង? េ@A ះ? អ�� ឹងចុះអ6កមីង អត់អីេទ។ 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ េzក{យ�ក់ទង និងប� ីរបស់េzក{យ េ@A ះអី? 
ខ៖ េ@A ះ ±គី។ 
ក៖ េ@A ះ ±គីណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ±គី Fស Gកកំេណ<ត`ត់េ&ឯ�? 
ខ៖ េHះHឡ។ 
ក៖ េHះHឡណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ±គី ឪពុកM� យ`ត់េ@A ះអី? 
ខ៖ េ@A ះ ±F± {យអម។ 
ក៖ ±F± {យអម Hលជំ�ន់េ�ះ `ត់Fបកបមុខរបរអី? 
ខ៖ របរែFសហ6 ឹងឯង។ 
ក៖ េធ� <ែFសណ៎? 
ខ៖ េធ� <ែFសហ6 ឹង `ត់�¬ ប់េហ<យgអូន។ 
ក៖ `ត់�¬ ប់េពល�? ប៉ុ�A ន56 ំេហ<យ? 
ខ៖ អូ! Iប់អស់េហ<យខ> ? ំមិនដឹងែដរ។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ M� យ មីង�Iប់អស់gលីង។ 
ក៖ អ�� ឹងប� ីរបស់េzក{យ Mនបងប� �នប៉ុ�A ន�ក់? 



ខ៖ បងប� �នេម<ល! F!ំ F!ំមួយ�ក់ F!ំពិល។ េ@A ះ! �¿ ល់ែតពីរ បីេទ 
កូនF!ំ�ងំអស់។ 
ក៖ កូនF!ំ? 
ខ៖ កូនF!ំ បងប� �នF!ំ�ក់។ 
ក៖ បងប� �នF!ំ�កណ៎់? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អូេខ! អ�� ឹងជួយជFMបេ@A ះ�ងំF!ំហ6 ឹង! !នេទ? 
ខ៖ អូ! 
ក៖ ប៉ុែនUជFMបេ@A ះ± េ@A ះ{យ !នន័យR! ប� ីFបពន·`ត់�៎? 
ខ៖ �៎។ េ@A ះ ± ±។ 
ក៖ ± ±! {យអី? 
ខ៖ {យអម។ 
ក៖ ± ± {យអមមួយ? 
ខ៖ �៎។ កក់, គុណ, គីម សី̄មួយេទ�ត�¬ ប់!ត់េហ<យ មីអីេទ! �¬ ប់យូរេហ<យ 
�¬ ប់!ត់េហ<យ។ 
ក៖ កក់! Fបពន·េ@A ះអី? ±កក់Fបពន·េ@A ះអី? 
ខ៖ Fបពន·េគសព�ៃថ)េ@A ះ{យអីេទ! សព�ៃថ)េភ¬ច!ត់េហ<យ 
េគេ&gេមរ aកឯេ�ះ។ 
ក៖ !ទ។ េហ<យចុះ±គីម Fបពន·េ@A ះអី? 
ខ៖ ±េ�ះេ@A ះ ហឺុ! អត់�¿ ល់េ@A ះេគែដរ អត់�¿ ល់�ងំអស់។ 
ក៖ អត់�¿ ល់េ@A ះFបពន·`ត់េទ េ@A ះFបពន·ែច�៎? 
ខ៖ �៎។ �¿ ល់ែតប៉ុហ6 ឹងឯង។ 
ក៖ េzក{យជួយជFMបអំពីសុខ�ពរបស់េzក{យមិចែដរ? 4ល់ៃថ)ហ6 ឹង? 
ខ៖ ហឺុ! េ��រចួ េប<!ក់ខ6ងេហ<យហ6 ឹង។ 
ក៖ េក<តអី{យ? 
ខ៖ ពុកឆ̄ឹងអស់េហ<យហ6 ឹង។ អងË ?យCក់ែតgហ6 ឹងឯង េប<មិនCក់ហួល 
!ន!តខ6ងឥឡ_ វហ6 ឹងឯង។ 
ក៖ េzក{យខ6ងេ&ហ6 ឹង± Mន!ត់េ��? 
ខ៖ �មិនេ��! ប៉ុន�េR¬ ះgឈឺចុក�ប់ហ6 ឹង។ 
ក៖ អរ! gេនះេគCក់េធ� <អី? 
ខ៖ Cក់កេÒ� ។ 
ក៖ អរ! Cក់េgយMនកេÒ� ណ៎? 
ខ៖ កេÒ� េ��អុនៗ F`ន់េ��  េប<មិនCក់�FតEក់។ 
ក៖ កុំេgយ�ឈឺ�ប់ណ៎? 
ខ៖ កុំេgយ�ឈឺ�ប់។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ អងË ?យ�ស់ៗz) ច g�េដ<រមក !នេម<លេឃ<ញ។ 
ក៖ !ទ។ េគេ¡Rពុកឆ̄ឹងខ6ងណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ េ��រចួ េដ<រមិនរចួ !នែតC!ំយហូប។ 
ក៖ ឆ̄ឹង�សÀ តណ៎? េzក{យ? 
ខ៖ ឆ̄ឹង�សÀ ត។ 
ក៖ !ទ។ េហ<យខ6ងអត់Mនេ�� េ&ហ6 ឹងឯងណ៎? 
ខ៖ េ&ហ6 ឹង! Mនេ�� េ&ហ6 ឹងឯង។ 
ក៖ េzក{យR ខ6ង!ត់អស់េហ<យ! ខំភ័យ Hរពិតខ6ងេ&ហ6 ឹងដែដល។ 
ខ៖ េ&ហ6 ឹង។ 



ក៖ អ�� ឹង�ក់ទងចំណុចមួយេទ�ត Hលពីេ&េកAង េzក{យេរ�នេ&ឯ�? 
ខ៖ អត់!នេរ�ន !នអីេទ ចិ�� ឹមែតប� �ន។ 
ក៖ ហឺុ! 
ខ៖ បងេគទីពីរ និងទីមួយេធ� <ែតែFសេgយប� �នសីុ េgយប� �នេរ�នេចះ�ងំអស់។ 
ក៖ !ទ។ េgយែតប� �ន!នេរ�នណ៎? 
ខ៖ �៎។ ដល់gប� �នេរ�ន កូន�៎? 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ េរ�នៗgៃឡែតប� �នយំ េgយេÓ អូ! ឈប់េរ�ន ឈប់អីេហ<យ។ េហ<យបងេ�ះ 
ក៏Mនប� �នេម<លែដរ ប៉ុនកូនF!ំបី�ក់ហ6 ឹង កូនេគេរ�នេចះ�ងំអស់ 
េគមិនេធ� <ែFស មិនចិ�� ឹមកូន�ងំអស់។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ �៎! M� យមិនេgយេរ�ន ខឹងឪពុក ឪពុកមិនេgយេរ�នេទ។ R! 
េរ�នេចះេ�េផ̄<រអក£រេ�សងhរអី�។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ ហ6 ឹង!នខឹងអត់!នេរ�ន េរ�ន!នមួយៃថ)។ 
ក៖ េzក{យចង់េរ�នេទ? 
ខ៖  ស់? 
ក៖ េzក{យចង់េរ�នអត់? 
ខ៖ ចង់េរ�នេហ<យ ប៉ុនេរ�ន!នមួយៃថ) េរ�ន!នក និងខហ6 ឹង។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ !នពីរៃថ)ហ6 ឹង! `ត់មិនេgយេរ�នេទ។ េ�េធ� <Hរចិ�� ឹមប� �នមួយ56 ំ 
ភÔ Zរ4ស់ៗ Ì¬ ប់េន�ទដូចFប Gសអ�� ឹង! Fសីផង Fប Gសផង Fប Gសផង Fសីផង។ 
ភÔ Zរ4ស់បរេទះ ដឹកក�� ប់ េហ<យេប<Mនប� ីេទ�ត ក៏{៉ប់េទ�ត។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ ចិ�� ឹមកូនF!ំហ6 ឹង កូនសុទ·ែតFប Gស។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ េរ�នផង កូនេ�េរ�នC!ំយេgយកូន ទFMំ!នរចួមួយF` មួយៃថ)ៗ 
�កូន។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ េវទ��ស់ខ> ? ំទFMំ!នរស់ប៉ុនេណះ អ�� ឹង!នពិ!ក។ ដល់!នកូន 
ក៏ពិ!កែដរ។ 
ក៖ !ទ។ េCយ�រជីវ�ពណ៎? 
ខ៖ ហឺុ! ខ> ? ំេចះែតរស់និងេគែដរ។ 
ក៖ !ទ។ េzក{យសព�ៃថ) និងពីមុន ខុសែប¬ក 6̀ {៉ងមិចេ�? 
ខ៖ ហឺុ! ខុសF`ន់េធ� <អី�មិនេក<ត �ខុស។   
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ កូនចិ�� ឹម !នេ�gេមរ aកមួយ េគចិ�� ឹម។ 
ក៖ !ទ។ េគជួយខ¬ះអី? 
ខ៖ �៎! េគជួយខ¬ះ ជួយែតែម៉។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ !នកូនFប Gស។ 
ក៖ !ទ។ អ�� ឹងMនកូនមួយេ&gេមរ aកណ៎? 
ខ៖ េ&gេមរ aក។ 
ក៖ េ@A ះអីេគ? 
ខ៖ យូ�ែឡន។ 
ក៖ យូ�ែឡនណ៎? 
ខ៖ េ&! េ@A ះ ថុក។ 



ក៖ ថុកណ៎? `ត់MនFគ°�រេ&ហ6 ឹងណ៎? 
ខ៖ �៎។  
ក៖ អ�� ឹង! `ត់េ�យូ�ែឡនប៉ុ�A ន56 ំេហ<យ? 
ខ៖ េ�បួន ដប់56 ំេហ<យដឹង។ 
ក៖ !ទ។ `ត់េ�េធ� <អីេ&ហ6 ឹង? េ�េធ� <Hរអី? 
ខ៖ េគMនFបពន·េ�។ 
ក៖ អរ! Fបពន·`ត់អ6កយូ�ែឡនអី? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អរ! Fបពន·េ&យូ�ែឡន េទ<បយកប� ីេ�យូ�ែឡនណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ �ំមួយែភ¬តេzក{យ។ 
ខ៖ ហឺុ! េប<±មកំេណ<តខ> ? ំនិ{យ ពិ!ក�ស់gអូនេអ<យ! 
មួយEតិៗេនះខ> ? ំពិ!ក�ស់។ 
ក៖ ពិ!កអីខ¬ ះេzក{យ? 
ខ៖ ពិ!កដូចR ប� ីអត់ជួយចិ�� ឹមកូន Mនែតកូនេ&តូចៗ។ 
ក៖ !ទ។ 
ខ៖ ចិ�� ឹមខY Zនេយ<ង !នកូនធំមកេចះជួយអីខ¬ ះ។ 
ក៖ !ទ៕          


