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គឺេដ\ម�ីទុកដល់កូនេmជំ�ន់េ=Iយ អop ឹងៃថ(េនះ 
ខ@ A ំមកជួបfយរបស់ខ@ A ំែដលេ%ក7 Aងភូមិទទឹងៃថ( េBC ះfយ ឡំ fយKនhយុ 
៧១ 9: ំ=ត]េទ? 
ខ៖ =ត]វ។ 
ក៖ អop ឹងខ@ A ំសំុj� លេBC ះ េ�កfយមQងេទ�ត 
េដ\ម�ី>នលឺFសេម�ងអop ឹង�ស់។ 
ខ៖ និfយcេមច? 
ក៖ fយេBC ះអ� ី? 
ខ៖ េBC ះfយ ឡំ។ 
ក៖ េBC ះេពញអីេគfយ? 
ខ៖ េហ�ប ឡំ។ 
ក៖ អop ឹង fយKនេBC ះេbេ=�េទ?  
ខ៖ អត់េទ អត់Kនេទ េBC ះេហ�ប ឡំ។ 
ក៖ អop ឹង Iលពីេ%េកCង េគេbfយcេមចែដរ? 
ខ៖ Kនេbfយអី េប\េកCង េbឡំៗ សព�ៃថ(េគេbfយ មកពីចូលសំសីល។ 
ក៖ អop ឹង Iលេ%េកCង េគអត់េbfយ ឡំេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អរ=បែហលេគេbc អូនណ? 
ខ៖ Kន�េbfយ ពីេកCង។ 
ក៖ fយសូមជួយ ជ=Kប់hយុមQងេទ�តfយ? 
ខ៖ hយុ ៧១ 9: ំ។ 
ក៖ 9: ំែខC េគេb9: ំអី?  
ខ៖ 9: ំេនះ 9: ំអី?  
ក៖ េប\fយអត់ j� ល់ខ@ A ំក៏អត់j� ល់ែដរ។ 
ខ៖ 9: ំេនះ9: ំ ២០១៩។ 
ក៖ >ទ! ប៉ុែនQ  9: ំកំេណ\តរបស់fយ? 
ខ៖ fយ 9: ំ�ល។ 
ក៖ ែខអីfយ? 
ខ៖ ែខែច=ត។ 
ក៖ អីៃថ(អីៃថ(fយ? 
ខ៖ៃថ(=បហស�តQ �។ 
ក៖ �ំច ស់។ 
ខ៖ �ំច ស់េ=<ះែម៉=>ប់មក។ 
ក៖ fយ¡ក់ទងនឹង¢jរ េ=�ពី¢jែខC រ fយKនេចះ 
¢jរអិេផ¤ងេទ�តេទ? 
ខ៖ មិនេចះអីេទេm មនុស¤ពិេដ\មគឺល( ង់�ស់ មិន>នេរ�ន �ំ :̂ េដ\រមិនេក\ត 
ែម៉ឪែដលេhយេដ\រ �� ចKនេស: ¦ អត់ែដល>នេរ�ន េរ�នc: ក់ទិមួយពីេដ\ម 
មិនដឹងឯ�េទមនុស¤ពីេដ\ម។ 
ក៖ អop ឹង អត់េចះ¢សរអង់េគ�សេទ? 



ខ៖ អត់ េចះែត¢jរ >¨ងំ។ 
ក៖ fយេចះ¢jរៃថអត់? 
ខ៖ ¢jរៃថ ស© ីក៏មិនេចះែដរ េចះែតែខC រ។ 
ក៖ ែខC រhចhន>ន hចសរេសរ>នេទfយ? 
ខ៖ េទ អត់សរេសរេក\តេទ ប៉ុណ: ឹង �ស់ងងឹតឈឹង។ 
ក៖ ចុះIលពីេកCង 
ខ៖ េកCងេចះ=សៈអរ=សៈh ដល់េពល�ស់អop ឹង ងងឹតឈឹង
មនុស¤ពីេដ\មល( ង់�ស់ hរDE េអ\យ។ 
ក៖ ចុះ=ស Gកកំេណ\ត របស់fយេ�ះ េ%ឯ�?  
ខ៖ េ%កំពង់គរ ពីេដ\មមិញ។ 
ក៖ ឃំុអី? 
ខ៖ សម�] រ កំពង់គរឃំុអី? 
គ៖ ឃំុេក�នសែង។ 
ខ៖ឃំុេក�នសែង េហ! សេង� \យ 
ក៖ hនឹង=ស Gកកំេណ\ត។េហ\យ=ស Gកកំេណ\តេ%ឯ�ែដរ? 
ខ៖ កំពង់គរ ភូមិកំពុងគរ។ 
ក៖ បចpប�ន:fយេ%ភូមិអី? 
ខ៖ ភូមិ ទទឹងៃថ(។ 
ក៖ ឃំុអិfយ? 
ខ៖ ឃំុ ឫស¤ីេ�ក។ 
ក៖ =ស Gកអីេគ? 
ខ៖ =ស Gកជីែ=កង។ 
ក៖ េខតQអិេគ? 
ខ៖ េខតQេស�ម¨ប។ េខតQេស�ម¨បែមនេទសម�] រ? 
ក៖ fយជួយេរ�ប¨ប់Iលពីេ%េកCងបនQ ិច Iលពីេ%េកCងfយ>នេរ�បIរ? 
ខ៖ េរ�បIរ¯ំងពីhយុ ២៧ ¯ំងពីមកេ%េនះ ៃ=ព។ 
ក៖ hយុ១៧ ែមនេទfយ? 
ខ៖ េអ\ I។ 
ក៖ េហ\យfយេរ�បIរេ%hយុ ១៧ េប\គឹតមកដល់អីឡ] វេនះប៉ុ�C នB: ំ 
េហ\យេ�កfយ? 
ខ៖ ប៉�C ន9: ំ លឹងកូន>នបQ ី=បពន°អស់ hរុ± កូន²>នបQ ីបករពន°អស់។ 
ក៖ ៤០ េហ\យនូវ? 
ខ៖ អត់ដឹងេទ ¯ំងពីចិតគត់េចញមកេ% ឯេនះ។ 
fយេល\កផTះេ%9: ំចិតគត់។ 
ក៖ Iលពីមុន ១៧ 9: ំ fយj ល់¯ េមចែដរ? j� ល់¯ ¯ម�
>នយក :̂ Fគូរ? 
ខ៖  j� ល់េឃ\ញ ក៏=ស�ញ់មកដណQ ឹងfយ េ%ភូមិfង¯េ=ព´ន។ 
ក៖ =ស�ញ់ :̂  ប៉ុ�C នែខ?  
ខ៖ =ស�ញ់ :̂  យូរេហ\យ េឃ\ញឯងេ%េកCងែដរ។ ¯េ=ពµន�ស់ hយុយូរ។ 
IលI Iត់hយុ ២៤ េr ២៥ ២៣។ 
ក៖ ២៣ fយ ១៧? 
ខ៖ ហ: ឹងឯង េគដណQ ឹងIរ េ�ះfយយក។  
ក៖ Iលហនឹង fយអ:កេរ�បចំ? 
ខ៖ េ�ះឯង ែម៉ឪ អ:កេរ�បចំ មនុស¤ពី េដ\មមិនJយ>ន =បេ¨̧េទ។ 
ក៖ ប�¹ Iរ ប៉ុនCនfយ? 
ខ៖ េមច? 
ក៖ ៃថ�ទឹកេDះប៉ុ�C ន?  
ខ៖ ៃថ�ទឹកេDះប៉ុ�C ន<ន់េទ Iលេ�ះ? ត=ម]វេភº́ វ៨០តុ Iលេ�ះ។ 
ឪែម៉ដឹង^ត់យកប៉ុ�C ន អត់ដដឹងផង។ ដឹងcត=ម]វេភº́ វ ៨០ តុ។  
ក៖ មូលេហតុអ� ី >នFេ�កfយ សេ=មចចិតQេរ�បIរFមយយេ�ក¯? 
ខ៖ ¯មែម៉ឪ ែម៉ឪេhយក៏¯ម។ មនុស¤ពីេដ\ម¯ម េគេឃ\ញក៏=ស�ញ់។ 



ក៖ េហ\យ ចុះfយ=ស�ញ់¯ =តង់�? 
ខ៖ =ស�ញ់យកFបQ ី។  
ក៖ =ស�ញ់^ត់=តង់�?  
ខ៖ =ស�ញ់ចិតQ ទុកចិតQ>នយក :̂ ។ 
ក៖ ទុកចិតQ^ត់កែន�ង�? 
ខ៖ េ�ះឯង ទុកចិតQ^ត់=ស�ញ់ =ស�ញ់ :̂ េធ� \អ�គត។  
ក៖ អop ឹង ¯ក់ទងនឹង fយៗ ទុកចិតQេមចេr? 
ក៖ ទុកចិតQ =ស�ញ :̂  ែម៉ឪ ទុកDក់ក៏¯ម តុកចិតQែម៉ឪ ក៏¯ម^ត់
>នេrក៏រកសីុ>ន េក\តក៏=ស¼លែដរ កូន>នបQ ី=បពន°អស់ 
fយមិនែដលេន½យអីផង¯²។ ^ត់រឯង IរJរអី 
អត់Kនពិ>កអីេ%េកCង។ 
ក៖ fយអត់Kនពិ>កអីេទ? 
ខ៖ អត់Kនពិ>កចិតQេធ� \ែតែ=ស េអ� \ែ=សេក\តែ=ស ខ@ A ំកូន ៩ េចះតិច�ស់ 
ែត^ត់។ កូនេ%¡ងំអស់ ឥឡ] វ>នេm=កមុំ េmកំេ�ះ។    
ក៖ fយKនបងបl 8នប៉ុ�C ន�ក់? 
ខ៖ បងបl 8ននូវ ២�ក់។ ពីេដ\មេមញKនបួន�ក់។ ឥឡ] វJប់អស់េហ\យ េ%ែត 
២ �ក់ អំទីនេ%ឯេ�ះ េ%ប៉យែប៉ត។  
ក៖ ¯ទិន ^ត់េធ� \អិេ% ប៉យែប៉ត? 
ខ៖ ¯ទីន េ%Fមួយកូនអop ឹង។ ^ត់�ស់េហ\យ តំ�ល¯�ងំ 
បl 8េនះជីដូនមួយបេង \ត។ ៨៣ ដូច¯�ងំអop ឹងឯង ¯ទីនេ%េ>៉យ ែប៉ត។ 
ffេr¨ល់9: ំែដរ 9: ំេនះអត់>នេr។ 
ក៖ ចុះពី�ក់ែដល^ត់j� ប់ j� ប់េDយjរអី? 
ខ៖ ឈឺៗេ<ះ Jប់¡ងំកំេ�ះ។ 
ក៖ Iត់េBC ះអី? 
ខ៖ េ¿។ 
ក៖ េ¿ ^ត់ឈឺេ<ះ?  
ខ៖ េ�ះឯង ឈឺេ<ះអត់Kនេពទេទ ជំ�ន់េ�ះ។ េ%េនះសុទ°ែតៃ=ព 
Kន>នយកេrេពទÀេrអី ឈឺេ<ះ ៣ ៃថ(ក៏Jប់។ 
ក៖ ដឹងc^ត់ េក\តអីអត់? 
ខ៖ ឈឺេ<ះ ចុកេ<ះ។ 
ក៖ ចុះK: ក់េទ�ត េBC ះអី?  
ខ៖ K: ក់េទ�តេ�C ច អ៊ត់។ Jប់េDយjរកូន កូនឆ�ងទេន�ជិតេក\ត 
កូនឆ�ងទេន�  បងបេង \ត។ ែម៉jរ Ãសព�ៃថ( ែម៉jរ Ãដនេ�ះ� 
ឈឺេ<ះកូនអត់Ä� េក\សុក យកេrេពទÀអត់ េពទÀេគអត់KនេពទÀIលេ�ះ។ 
KនេពទÀពី�។  
ក៖ អត់KនេពទÀេទ? 
ខ៖ អតកូ់ន>នបQ ីក៏Jប់។ jរ Ã hវ Ã hទី េBC ះhទីJប់បl 8ន កូនKនែតបួន 
Jប់អស់ ២សល់ែត ២ កូន។ 
ក៖ >ទ! អញចឹងេ%សល់ ែតពី�ក់បចpប�ន:? 
ខ៖ Kនែត២ �ក់។ មួយេ%េ>៉យែប៉ត fយេ%ទទឹងៃថ(។ 
ក៖ អញចឹងេ%សល់ពីរ�ក់ េហ\យK: ក់េទ�តែដលនូវ Kន=ក Gម=គ¼jរ 
Kនេmេហ\យនូវ? 
ខ ៖ អត់Kនេទ។ េ%េម៉K៉យដូចfយ។ េ%Fមួយកូនដូចfយែដរ។ 
fយេ%Fមួយចំបុី។ 
ក៖ ^ត់>នេលងលះេហ\យ។ 
ខ៖ េ�ះឯង =បពន°Jប់យូ�ស់ ^ត់អត់យក=បពន°  េ%កំពង់គរ 
េ=<ះ=ស Gកកំេណ\តេ%កំពង់គរ¡ងំអស់ :̂ ។ 
កូនេrនូវេ>៉យែប៉តក៏េrេ%នឹងកូន¡ងំអស់។ 
ក៖ អop ងឹ ខ@ A ំចង់ជ=Kបសួរ¡ក់ទងេrនឹង ឪពុកKQ យវ _ញមQង 
KQ យរបស់fយេBC ះអី?  
ខ៖ េBC ះ fយ ម៉ន។ 



ក៖ ^ត់េក\តេ%ឯ�fយ? 
ខ៖ ពីេដ\មេ%=ស GកឯលិចÅំង¯ផូង ដល់Iត់កមទិញដីកំពង់គរ 
មកនូវកំពង់គរ កំបង់គរhធិឯេនះេទ។ ¯េហ�ប។ 
ក៖ ^ត់hយុប៉ុ�C នេហ\យ?  
ខ៖ Iល�ប់fយម៉ន ៨៣។ 
ក៖ ៨៣? 
ខ៖ េ�ះឯង។ ¯េហ�ប ៨២។ 
ក៖ អop ឹង =ស Gកកំេណ\ត ¯ម៉ននឹងfយ េហ�បេ%ឯ�fយ? 
ខ៖ េ%¯េ¢គ K៉Åំង។ 
ក៖ េខតQ�? 
ខ៖ េខតQ េស�ម¨ប K៉Åំង¯ភគ អូចិេop ´ន កម៏កេ%កំពង់គរេនះឯង 
េ%កំពង់គរ ទិញដីឯេនះក៏មកេ%ឯេនះ។ 
ក៖ fយKន�ំ9: ំែដល^ត់េក\តេទ។ 
ខ៖ 9: ំ^ត់9: ំ �ល fេហ�ប9: ំ�ល Fន់9: ំfយ fយម៉នឆហ�ំេI។ 
ក៖ fយKន�ំពី ខ@ A ំចង់សួរ¡ក់ទងនឹងពួក^ត់¡ងំពី=បកបមុខរបរអ� ី? 
េ%ឯ�? 
ខ៖ េធ� \ែ=សេធ� \ចំIរ Iលេ�ះេគេធ� \=បÄនភូមិ េ%កំពង់គរ 
ដល់េពល�ស់ឈប់េធ� \។ 
ក៖ KQ យរបស់fយ ^ត់KនឪពុកKQ យ? 
ខ៖ អត់fយ ខ@ A ំេក\តមកេឃ\ញែតJប់អស់។ 
ក៖ ចុះជីដូនជី¯របស់fយ? 
ខ៖ អត់�ំេទ េភ�ចអស់។ 
ក៖ ដឹងc^ត់? 
ខ៖ ឪពុក�ងK៉�ំ ¯ឈីម ឪពុក។ 
ក៖ ¯ឈីម fយអី? 
ខ៖ អត់ fយ�ប់>ត់ លឺែម៉េbc ¯ឈីម¯ឈីមៗ ឈីម េហ�បអop ឹងឯង 
KQ យfយម៉នក៏អត់j� ល់ េក\តមក^ត់Jប់>ត់។ 
ក៖ �ំc េខតQfយ¯ របស់fយេ%ឯ�េទ? 
ខ៖ េ%KនែតេខតQេស�ម¨បេយ\ងែដរ។ 
ក៖ អ:កេស\ម¨បែដរ? 
ខ៖ េអ\! េស�ម¨បក៏មកេ%កំពង់គរេ�ះឯង ¯¯ប់អី^ត់េ%ជំ :̂  ¯ម៉ម 
¯េល½មណ ¯�ងំអី។ 
ក៖ អop ឹងKQ យរបស់fយគឺKនបងបl 8នពី�ក់ =ត]វេទ? 
ខ៖ េ�ះឯេ%ពីរ�ក់ =ប Gសមួយ =សីមួយ។ 
ក៖ អop ឹងឪពុក ឪពុករបស់fយKនបងបl 8ន ប៉ុ�C ន�ក់fយ? 
ខ៖ ឪពុករបស់fយ Kនបងបl 8នប៉ុ�C ន�ក់ មិនដឹងផង។ 
ក៖ �ំេBC ះ ^ត់ខ� ះេទ អត់Kន�ំេទ។ 
ខ៖ មិនែដលលឺនិfយ លឺ�ំ¯ឈិម មួយឪពុក �ងឪ^ត់�ំcKQ យ 
យួរេហ\យក៏េភ�ច។ 
ក៖ ក៏ប៉ុែនQ  ឥឡ] វនឹកេឃ\ញ េហ\យនូវ? 
ខ៖ មិនដឹងេBC ះអី? េប\ល�ង>ន�ំ។ 
ក៖ ¯ទិមនូវ� ឥឡ] វ? 
ខ៖ េ%េ>៉យែប៉ត។ 
ក៖ ^ត់�ំេហ\យ បងេយ\ងយូរ�ស់។ 
ខ៖ មÆ 8រ¯�ងអី ែដល^ត់មិន�ំ។ 
ក៖ fយបចpប�ន:Kនបងបងបl 8នjច់ÇÈ តិ ែដររស់េ%េ=�=បេទសេទ?  
ខ៖ អត់Kនេទ។ 
ក៖ េ%=បេទសៃថ?  
ខ៖ អត ់Kនែតពីរ�ក់ ¯ទិម នូវេ>៉យែប៉ត។ 
ក៖ ចុះបងបl 8នÇÈ តិ 9( យៗKនេទ? 



ខ៖ Kនេ%កំពង់គរ fយេអ៊�ប ¯�ងំ Kនបងបl 8ន¯�ងំ fយបេង� \ត 
ផុតពីេ�ះអត់Kនេទ អ:កដ៏ៃទ។ 
ក៖ ជីដូនមួយ បេង \ត? 
ខ៖ fយអ៊ុន ¯ហុ៊នបេង \ត :̂  មិន�ំប៉ុ�C ន�ក់ េ%េ�ះពីរ�ក់ 
jយកូនេ=ច\ន កូនឡឹង=>ំបួន េmេប\¯ទីន�ំអស់^ត់បងខ@ A  ំ
hយុប៉ុ�C ន^ត់ ប៉ុន�ំ។  
ក៖ អop ឹងfយខ@ A ំជ=Kបសួរfយតិចេទ�ត�ស់ fយែបរេr�ងេ�ះ 
េពលែបេrេ�ះ �ចលឺ េត\fយKនកូន ប៉ុ�C ន�ក់fយ? 
ខ៖ =>ំបួន។ 
ក៖ =សីប៉ុ�C ន =ប Gសប៉ុ�C ន? 
ខ៖ =សី=>ំមួយ =ប Gសបួន។ 
ក៖ �ក់ទីមួយេBC ះអ� ីែដឬ? 
ខ៖ េÊ៉។ 
ក៖ ^ត់េក\តេ%ឯ�? 
ខ៖ េក\យេ%េនះឯង។ 
ក៖ ចុះ^ត់=បកបមុខរបរអ� ីែដរ? 
ខ៖ ែ=ស។ 
ក៖ ^ត់Kន=គ¼jរ េហ\យនូវ? 
ខ៖ Kនេហ\យប៉ុែនQÅប់>ត់ កូន=>ំ។ 
ក៖ =គ¼jររបស់^ត់េBC ះអី?  
ខ៖ េBC ះ យន់Jប់>ត់េហ\យ។ 
ក៖ ^ត់មួលេហតុអី>ន ^ត់j� ប់? 
ខ៖ ឈឺ េម\លដល់េពទÀ អស់បីបួន<ន់មិនF ឈឺចុកេ<ះJប់ េrេពទÀមិនF។ 
ក៖ ^ត់=សី ក៏=ប Gសែដលj� ប់? 
ខ៖ =ប Gស បQ ី²។ 
ក៖ អូ! ែដលចុកេ<ះ? 
ខ៖ េ�ះឯងបQ ី² =បពន°េម\លអស់ទិច�ស់។  
ក៖ បQ ីចុកេ<ះ?  
ខ៖ េ�ះឯង។ 
ក៖ ចុះអ:កទីពីរ ^ត់េBC ះអ� ីែដរ? 
ខ ៖ hអុក។ 
ក៖ =ស Gកកំេណ\ត ^ត់េ%ឯ�? 
ខ៖ េ%េនះឯង កូនhអុក =ប Gស។ 
ក៖ Kអុក^ត់ =បកបមុខរបរអ� ីែដរ? 
ខ៖ សីុឈ7 Wឡេគេ%ៃថ។ 
ក៖ អ៊ុក Kន=គ¼jរេ%? 
ខ៖ Kនេហ\យ កូនេ%fយរងូក។ 
ក៖ ^ត់Kន=បពន°េBC ះអី? 
ក៖ =បពន°េBC ះ េមេលង ពីេដ\មមិញេBC ះេមIំ េលងេមកមC>ន េមេលងវ _ញ។ 
ខ៖ េrៃថក៏>ន=បពន°ឯៃថ។ 
ក៖ អop ឹង កូនរបស់ ^ត់សរុបប៉ុ�C ន�ក់?  
ខ ៖ hែកវបl 8នឯងប៉ុ�C ន? =>ំមួយ =>ំមួយ=ប Gសបួន =សីពីរ។ 
ក៖ េBC ះអីខ� ះ? 
ខ៖ hែកវ �ំបងបl 8នឯង =>ប់²? បងេគបង©ស់ ែមគិន។  
ក៖ ប�T បមកអីេទ�ត? 
ខ៖ ^ េមគីវ hនុះមួយេទ�ត េមIវ =>ំមួយ =>ំពីរ ែមនអីhែកវ =>ំមួយ 
Jប់អស់មួយ =>ំពីរ។ េÊនឹងfយ¡ងំអស់។ 
គ៖ hែកវc=>ំពីរ Jប់អស់មួយ។ 
ខ៖ Jប់អស់មួយ។ 
ក៖ មិញKអ៊ុកFកូនទីបី? 
ខ៖ ទីពី។ 



ក៖ ចុះទីបីេBC ះអី េBC ះទីបី ^ត់=បកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ េធ� \ែ=សចំIរេ�ះឯង។ 
ក៖ ពួក^ត់េរ�បIរយូរេហ\យនូវ?  
ខ៖ Iរយូយេហ\យ កូន>នបQ ី=បពន°អស់។ Kនេmទួត។ 
ក៖ ^ត់Kនេmប៉ុ�C ន? 
ខ៖ Kនកូនបួន =សីពីរ=ប Gសពីរ។  
ក៖ �ំេBC ះ កូន^ត់េទ? 
ខ៖ �ំ បង។ 
ក៖ េBC ះអី? 
ខ៖ បងេBC ះ I=>ក់ =សី។ hនី។ =ប GសJៃណ h�ត។ =ប Gសពីរ=សីពីរ។ 
ក៖ ពួគ^តKន=គ¼jរអស់ េហ\យនូវ? 
ខ៖ Kនអស់េហ\យេ%ែតhេËមួយ។ 
ក៖ េ%នរ�? 
ខ៖ េ%h�ត មិន¡ន់>ន =បពន°។ 
ក៖ �តេËេគ hយុប៉ុ�C ន?  
ខ៖ អត់ដឹងេទ hយុ។ មិនដឹងhយុប៉ុ�C ន jC នមិន=ត]វ ដប់បួនដប់=>ំ
េហ\យដឹង? 
ក៖ ចុះកូនទីបួន េBC ះអីវ _ញ? 
ខ៖ េBC ះចំ>៉។ 
ក៖ ^ត់ៗ។ =ស Gកកំេណ\ត ^ត់េ%ឯ�? 
ខ៖ េ%េនះឯង fយ។ កូនេនះ¡ងំអស់ហ: ឹង។ 
ក៖ ឥឡ] វ>៉ ^ត់=បកបមុខរបរអី? 
ខ៖ េធ� \ែ=ស េធ� \ចំIរ។ 
ក៖ ^ត់Kន=គ¼jរ? 
ខ៖ បQ ី² hេម½ន។ hេម½នែដលជិះម៉ូ តូ¯មេនះមិញ។ 
ក៖ េហ\យ^ត់Kនកូន ប៉ុ�C នអ:ក? 
ខ៖ បី។ 
ក៖ កូនបី^ត់ Kន=គ¼jរប៉ុ�C ន�ក់? 
ខ៖ េ%អត់ ¡ងំអស់។ =កមុំពីេនះ មួយ។ 
ក៖ េហ\យ^ត់េBC ះអីខ� ះ? 
ខ៖ សម័យ Iៃប៉ hខºីមិញ hខºង។ 
ក៖ >ទ! កូនទី=>ំេBC ះអី? 
ខ៖ ទី=>ំ កូននរ�អop ឹង? កែop ងកមពី�? សម�] រេអ\យ! ទិ=>ំនរ�? 
ទី=>ំកូន�?  
ក៖ ប�T ន់ពីៃប៉េrនរ�? 
ខ៖ ប�T ប់ពីចំ>៉េr នរ� េ=ច\ន ប�T ប់ពីចំ>៉េrនរ�រ? hេរ½ន។ 
េអ\សម�] រជួយ�ំ េភ�ចេr កូនេ=ច\ន។   
ក៖ Kេរ½ន=ស Gកកំេណ\ត ែដល^ត់េក\ត េក\តេ%ឯ�? 
ខ៖ េក\តេ%េនះ។ 
ក៖ េហ\យKេរ½ន ^ត់=បកបមុខរបរអី? 
ខ៖ េធ� \ែ=ស ទិញ=ស]វ hេរ½ន។ 
ក៖ Kេរ½ន Kន=គ¼jរេហ\យ ឬេ%? 
ខ៖ Kន កូន=កមុំអស់ េហ\យ េរ�នc: ក់ េរ�នដល់ភ: ំេពញេ�ះ =បលងÄ: ក់ 
=បលងេពទÀ។ មួយេរ�នេស�ម¨ប។ កូនសុទ°ែត=សី។ =សីបួន=ប Gសមួយ។ 
ក៖ េBC ះអីខ� ះ កូនរបស់^ត់? 
ខ៖ េBC ះ េមេស© ´ង បង។ ប�T់ មក េម�ក់។ េមលី េមលុន hេËេគ េBC ះh។ 
េBC ះអី=ប Gស? េអ\េBC ះhទីតូចេË។ �ក់សីលកេ�ះឯង។ 
ក៖ េហ\យប�T េប\ពីេមេរ�ន កូនេមÌ៉ញ់? 
ខ៖ hÌ៉ញ់ កូនបី។ 
ក៖ េBC ះអីខ� ះ? 
ខ៖ hI© ត់។ េមកÇÍ យ េមកoÍ ិន បី។ 



ក៖ =បពន°  េមÌ៉ញ់ េBC ះអី? 
ខ៖ កoÎន។ 
ក៖ េហ\យ9យ ឈិន^ត់hយុ ប៉ុ�C នេហ\យឥឡ] វ? 
ខ៖ កoÎនេ�ះ? 
ង៖ កÇp យ កoÏិន hយុប៉ុ�C ន? 
ខ៖ ដឹងhយុប៉ុ�C នកូនេរ�ន? 
ក៖ ^ត់េ%េរ�ន ¡ងំអស់ :̂ ? 
ខ៖ កូន²េ%េរ�ន¡ងំអស់។ កូន²បី កoÏិនេរ�នc: ក់ទីបី។ េមេËេគេរ�នc: ក់ពី? 
បងេរ�នc: ក់ទី=>ំអី េរ�នសីេ�ក�?  
ង៖ c: ក់ទី ប៉ុ�: នអេop ះ c: ក់ទី=>ំបី។ 
ខ៖ c: ក់ទី=>ំបី? េវ Ãយកំពុយ េមកÇÍ យេរ�នc: ក់ទី ប៉ុ�C ន?ទី=>ំបី។ 
hបងឈប់េរ�នេហ\យ។ បងបង©ស់hjhត។ឈប់េរ�ន។ 
ក៖ អop ឹងបងឈប់េរ�នេហ\យ? 
ខ៖ បងឈប់េហ\យេ%ែតពីរ។ 
ក៖ ចុះប�T ប់ពីKÌ៉ញ់ បl 8នេBC ះអី? 
ខ៖ សម�] រ ប�T ប់hÌ៉ញ់ ែង៉ញ? 
ច៖ Ì៉ញ់កមចំបុី ចំបុីរចួ>នញ៉GÐ។ 
ខ៖ អូ! ចំបុីែមនេហ\យ។ h�¨ប់អស់ េប\កូនេ=ច\ន។ =>ំបួនេ�ះ>ន¨ប់អស់ 
េមេនះឯងកូនសម�] រ។ 
ក៖ បុី ឥឡ] វ=ស Gកកំេណ\តរបស់បុីេ%ឯ�?  
ខ៖ ¦ស់។ 
ក៖ =ស Gកកំេណ\ត របស់បុីេក\តនឯ�? 
ខ៖ កូនfយេ�ះឯងែដលcេrៃថេ�ះ។ 
ក៖ កូនKនប៉ុ�C ន? 
ខ៖ កូនKនែតមួយ េ%ទទឹងៃថ(។ 
ក៖ េ%ទទឹងៃថ(? 
ខ៖ េ�ះឯង។ 
ក៖ េហ\យបQ ីអីបុីេBC ះអី? 
ខ៖ បQ ី²េលង ¯ំថពីយូរ�ស់ េហ\យ¯ំងពីកូនេចះអងÑ Aយ។ 
ក៖ >នន័យcែលងមុនKនកូន? 
ខ៖ េលងកូនេចះេដ\រ តិ¯ក់ ឥឡ] វកូនhយុដប់=>ំពីរ។ 
ក៖ េហ\យ^ត់េលងលះ ប៉ុ�C ន9: ំេហ\យ?  
ខ៖ េលងកូនលឹង ១៧ 9: ំេហ\យ។ ១៧9: ំេហ\យ។ កូន១៧ 9: ំេហ\យ។ ១៧ 
ដូចចេ=ម´ងេគរេគេ=ច´ង Kនែតមួយ។ ប�Q ប់ពីឲេនះសម�] រ។ 
ក៖ ឥឡ] វបុី កូនរបស់^ត់ េរ�នេ%ឯ�? 
ខ៖ េ%េស�ម¨ប។ 
ក៖ ^ត់េរ�នc: ក់ទីប៉ុ�C ន?  
ខ៖ c: ក់ទី១២។ 
ក៖ ចុះបុីេគេrរកសីុេ%េ�ះ? 
ខ៖ រកសីុេរ Ãសេអត�តេ%ៃថ។ 
ក៖ េហ\យប�T ប់ពីបុីេBC ះអីេគ? 
ខ៖ េBC ះបូ េដ\រមិញ។ 
ក៖ ^ត់Kន=គ¼jរ េហ\យេ%? 
ខ៖ Kនេហ\យ។ 
ក៖ =គjរ^ត់េBC ះអីfយ? 
ខ៖ េBC ះ ធី។ 
ក៖ េហ\យ^ត់Kនកូនប៉ុ�C ន�ក់? 
ខ៖ ពីេនះមួយ។ 
ក៖ េនះhយុប៉ុ�C នេហ\យ? 
ខ៖ កំពុយ hយុ ប៉ុ�C ន? េគសួរេr អop ឹងឯង? ¦ស! ១៤។ 
ក៖ ចុះមួយេទ�តhយុប៉ុ�C ន? 



ខ៖ =>ំ9: ំ hអុកឯងប៉ុ�C ន9: ំ? ឲ=>ំបី9: ំ។ ដប់េហ\យ? ដប់។ 
េ%បេងÓ \យhរុមមួយ។ 
ក៖ កូនបងទីប៉ុនCន? 
ខ៖ កូនបងទីពីរ។ បl 8នេរ�នេ%j�មេតQយÀ។ 
ក៖ កូនអop ឹងេËេគ =តឹមhរុ̧មែមនេទ?  
ខ៖ េËេគអស់េហ\យ=>ំបួន។ 
ក៖ អីយួយ=^ន់ែតសួរេBC ះ កូនចង់ហត់។  
ខ៖ hរDE  ចិកឯងមិន¡ន់Kនកូនសួរ សួរេ=ច\នេពក jQ ប់មិនFប់។ 
ក៖ អop ឹងេប\ខ@ A ំអត់សួរេទ fយក៏អត់�ំេBC ះកូន។ 
ខ៖ េភ�ចកូន េ=ច\នេពក។ 
ក៖ បQ ីរបស់fយេBC ះអីfយ? 
ខ៖ ¯េ=ពµន f៉ន់េ=ពµន។  
ក៖ =ស Gលកំេណ\ត^ត់េ%ឯ�? 
ខ៖ ភូមិfង ែក�វតQខ�ច់។ 
ក៖ ឥឡ] វ^ត់េ%�? 
ខ៖ Jប់េហ\យ។ 
ក៖ Iលពី^ត់េ%រស់ ^ត់=បកបមុខរបរអ� ី? 
ខ៖ េធ� \ែ=ស Kនែតេធ� \ែ=ស ចំIរ។ 
ក៖ មូលេហតុអ� ី>នF^ត់j� ប់? 
ខ៖ ឈឺ។ ឈឺពលពតេស: \េr ²រកេ=គµងក7 Aង =ប Gងវះេហ\យ។ ²ស ជុះេrBម 
អត់¦៊នវះ។ ¡ល់ែតJប់។ េដកផTះ ដល់ផTះមិន¡ន់ >នមួយយប់ក៏Jប់។  
ក៖ Iលេ�ះ ជំ�ន់េ<លពត? 
ខ៖ ពលពត²េស: \េrេធ� \Iរពលពត។ ²�ប់េr។ េ%ែតនឹងៃ=ព។ Iលhរុ±ដឹងកQ ី 
េហ\យJប់។ 
ក៖ អop ឹងfយ សូមបនQេr បនQ ិចេទ�ត�ស់។ 
អop ឹង¡ក់ទងនឹង¯^ត់ចុលចិតQមÔ 8បអី? 
ខ៖ ¦ស់? 
ក៖ បQ ីរបស់fយចូលចិតQមÔ 8បអី? 
ខ៖ មÔ 8បធមC¯េយ\ង ឌុសហូប ^ត់ែល© ង�ស់ Dក់=ទ]>ន=តី។ មិន>ច់ទិញេគ។ 
សម�] រ=តី។ 
ក៖ អop ឹង fយជួយជ=Kប់បនQ ិច cេត\^ត់Kន បងបl 8នប៉ុ�C ន�ក់? 
ខ៖ បងបl 8ន=>បួំន�ក់Jប់អស់េហ\យ។ Jប់អស់េហ\យេ%ែតពី�ក់បងបl 8ន។ 
េ%=សី¡ងំពីរ។ 
ក៖ េ%=សី¡ងំពីរ >នន័យc¯េ%បងបl 8ន=សីពីរ�ក់។ ចុះបងប©នេផ¤ងេទ�ត 
j� ប់េDយjរអីេគ? 
ខ៖ j� ប់េDយjរឈឺ រក^ខV Wនឯង មិនKនេ¨គអីេទ។ 
ក៖ អop ឹងfយនឹង^ត់។ 
ខ៖ េ%េធ� \ែ=សចំIរ=ត<ងំរុន។ 
ក៖ ចុះ^ត់េBC ះអីែដរ?  
ក៖ មួយេទ�ត? 
ខ៖ =កេË េមបង=កៃរ េមបl 8ន=កេË =បេË។ 
ក៖ >ទៗ! អop ឹង ស=Kប់fយST ល់ សុខ¢ពffេមចែដរអីឡ] វ? 
ខ៖ Kនអីែល© ងឈឺ Kនែត�បc: ធំមC¯។ c: បំនÖយBម។ េ�ះឯង�ប 
c: =ំគ Gនc: អំី។ េhយែត=គ GនគឺេrេពទÀ។ 
ក៖ ទិញc: េំពទÀមកក៏>ត់េr។  
ក៖ អop ឹងអត់សូវ�យលុយេrេល\c: េំពទÀ ប៉ុ�C នេទណ៎? 
ខ៖ Kនសូវប៉ុ�C នេទេរ½ងឈឺ។ មិនេbមិនរកេទ។  
ក៖ Iលពីេ%េកCងសុខ¢ពfយf៉ងេមចែដរ?  
ខ៖ សុខ¢ពធC¯ Kនេក\តអី មិនសូវេន½យ មិនសូវេន½យេដកែតកូន។ 
ក៖ េDយjែតKនបQ ី ¨ប់រង។  
ខ៖ សរេស\រc^ត់ពូែកបេ=ម\=បពន°។  



ក៖ អត់េhយខ@ A ំេន½យអីេទ =បពន°¯េហ�ប។ រកមិន>នេទK៉=ស Gក 
កូនមិនKននរ�^ត់ដូច^ត់មួយ។ 
ក៖ ^ត់ឧស�ហ៍បេ=ម\រ=បពន°? 
ខ៖ បេ=ម\=បពន°  =តីjច់។ ^ត់មិនេhយពិ>ក=បពន°េរ½ង=តីjច់។  
ក៖ សរេស\រ^ត់=ស�ញ់ =បពន°។ អត់ែដរេB� ះ :̂ េទណ៎? 
ខ៖ េB� ះ :̂ ក៏មិនែដលេB� ះ�� ងំែដរ។ 
ក៖ េ�ះេហ\យដូចេគដូចឯង។  
ខ៖ ខឹងខ�ះ ¡ស់ខ�ះ ែដរអត់h �ននិង¨វ េ%ែតដណQ ំនឹង :̂ ។ 
ប៉ុនQអត់ែដលដូចេគ។ ^ត់មិនែដលេដ\េលង។ កូន=>ំបី 
=>ំបួន^ត់មិនែដលេhយេន½យ។ េប\Iតិតផងពីរ=កមុំ 
េគមិនែដលេhយេន½យេjះ កូនបងេគបង©ស់។  
ក៖ >ទ! អop ឹងIលពីតូចេរ�នេ%ឯ� fយ? 
ខ៖ េរ�នេ%j�បឹងង៉ត់ េរ�ន>នc: ក់ទីមួយឈប់។ 
កមេ%ឯេណះឯងក៏ឈប់។ 
ក៖ fយ�ំេBC ះ មិតQភក ិេទfយ? 
ខ៖ អត់KនមិតQភក ិ Kនែតេរ�នភូមិFមួយ :̂ ។ អត់KនមិតQភក ិ 
មនុស¤ពីេដ\មអត់KនមិតQភក ិេទ។ 
ក៖ េមច>នអត់KនមិតQភក ិអop ឹង? 
ខ៖ មនុស¤ពីេដ\មេrេរ�ន=ស Gកេយ\ងបី�ក់ ក៏¯បី�ក់។ 
មិនសូវKនមិតQភក ិដូចសព�ៃថ( KនមិតQភក ិ។ 
ក៖ ចុះមុំឥឡ] វKនមិតQភក ិអត់?  
ខ៖ Kន។ ^ត់Kន។ េយ\ងពីេដ\មមិញអត់Kនេទអត់។ 
អត់ែដរKនមិតQភក ិផង។ j� ល់ :̂ េពលេrេរ�នែតប៉ុេ�¹ ះ។ Fមួយfយ ឡG ត 
បងបl 8ន¯�ងំ។  
ក៖ អop ឹង អត់KនK: ក់�ំេBC ះ ពួក^ត់េទេ�ះ? 
ខ៖ អេត\េទ។ �ំែតfយ ឡG តj� ល់ :̂ ពីរ�ក់។ េrេរ�នបឹងង៉តខ@ A ំេដ\រេទ។ 

Ĉ នកង់ឯ�។  
ក៖ អop ឹងfយ ឡG តសព�ៃងេ%ឯ�? 
ខ៖ ^ត់េ%អូhកុក គឺ=បពន°¯ ²យ។ 
ក៖ ^ត់=បកបមុខរបរអី?  
ខ៖ ^ត់េធ� \ែ=ស។ 
ក៖ Iររស់េ%របស់fយKន¢ពខុសែប�ក :̂ េទ? 
ខ៖ KនធមC¯។ សព�ៃថ(េ%Fមួយកូន។ ខ� ះ=>ក់ េគេhយ=>ក់�យេr។ 
=គ GនរJរេគេhយ=>ក់កូនេគដឹង។ េ%ៃថឈឺេគទំ�ក់េhយែម៉។ 
េពល>នេhយែម៉េម\ល�ក់c: ។ំ កូនមកេ%េរ�ននឹងេនះ។ ពីបីៃថ(មកមQង។ 
ខលមកសួរសុខទុក។ Fល© ពីបីៃថ(េទមកមQង។  
ក៖ ពីរបីៃថ(េទមកមQង? 
ខ៖ េ�ះឯង។ បួន=>ំៃថ(េ�ះ។ ៃថ(hទិតÀេគេទមកែខC រ។  
ក៖ ែម៉េទេrកូន ឬក៏កូនេទេrែម៉? 
ខ៖ កូនេទេrែម៉ ែម៉េទេrកូន។ 
ក៖ fយIលពីេ%េកCងfយÄ� ប់ េរ�នចំអិនមÔ 8បអត់? 
ខ៖ េមច? 
ក៖ Iលពីេ%េកCងfយÄ� ប់េរ�នចំអិនមÔ 8បអត់?  
ខ៖ អត់ែដលKនេរ�នអីេទ ពីេដ\មមិញេ�ះ។ មិនKនចំអិនមÔ 8ប 
Kនែត>យធមC¯។ 
ក៖ អop ឹង fយេចះេធ� \មÔ 8បេទ? 
ខ៖ េចះែតឡD ំស� រមÆ 8រ ស� រ=បេហ\រ។ ពីេដ\មមិញែដរេធ� \អ� ីដូចសព�ៃថេនះ។ 
សព�ៃថ(>នេគមÔ 8ប=គប់មុខ។  
ក៖ fយេរ�នមកពី�? 
ខ៖ េរ�នមកពី=គ]បឹងង៉ត់។ ធមC¯ មÔ 8បធមC¯មÔ 8បេយ\ង។  
ក៖ មិនែមនេរ�នពី>៉K៉ក់ឯ�?  



ខ៖ អត់េទ អត់ដូចមÔ 8បសព�ៃថ(េគេចះេ=ច\នមុខ�ស់។  
ក៖ ffចូលចិតQេម\លេរ½ងចិនអត់? 
ខ៖ អត់ែដលសូវេម\លផង។  
ក៖ ចុះេរ�ងៃថ េរ½ងឥ�Ú ចូលចិតQេម\លេទ។ 
ខ៖ េម\លតិចៗ កំេhយែត�ន ឯងfយ។ មិនសូវែដរេ%ផង។  
ក៖ >ទ! េពលទំេនរេ�កfយចូលចិតQេដ\រេលងជិតៗ េនះរ Ûក៏េr9( យ? 
ខ៖ េដ\រេលងជិតៗ េនះឯង។ 
ក៖ េ%មÜ A ំ�fយ? 
ខ៖ េ%មÜ A ំេក�នៗ កូនេនះឯង។ េម\លកូនចំ>៉។ េrក=Kស់ឯេជ\ង។ 
មិនសូវេដ\រេr�េទ។ 
ក៖ ចុះអង�រវតQÄ� ប់េrេទ? 
ខ៖ េrែតែខេច=ត េដ\រេលងFមួយក៏ េÊ៉Åនេrេលងអង�រ។ >¨̧យឯ�? 
ក៖ ចុះÄ� ប់េrេលងភ: ំេពញេទfយ? 
ខ៖ អត់ែដល>នេr េrមQងមួយ9: ំ IលIរកូនhអុកេ%ភ: ំេពញ 
េគយកេrេhយIរេ%ភ: ំេពញ។ 
ក៖ Ä� ប់េrេលងេខតQ >ត់ដំបងអត់? 
ខ៖ េrៗ IលេនះFមួយhÌ៉ញ់អី។ 
ក៖ បងបl 8បឈឺេr9ន់។ 
ខ៖ េhយេr9ន់េដកពីយប់មកវ _ញ។ 
ក៖ >នេrេលងភ: ំសំេËអត់? 
ខ៖ េrភ: ំសំេËេr កូនេគ�ំេដ\រ េធ� \បុណÀ។ េឡ\ងÅន ទិញសំបុ=តÅន ១៥០០ 
េរ�ល។ 
ក៖ ចុះ>នេrេលងភ:េខ�វអត់? 
ខ៖ អត់>នេrេទ។ េrែតភ: ំសំេË កំពីងពូយ។ 
ក៖ កំពីងពូយ>នេrែដរ? 
ខ៖ េrេដកK៉យប់េឡ\ងេ%ភ: ំសំេË។ អង�រfយេr¨ល់9: ំេត\។ 
ដល់េពល=>ំងក៏េrេទ�ត។ 
ក៖ េឡ\ងអង�រអត់?  
ខ៖ េឡ\ង។ េឡ\ងអង�រ េឡ\ង>ែខង។ 
ក៖ >នេr=សះ=សង់អត់? 
ខ៖ េr។ 
ក៖ ចុះអីេគ >¨យេ�ះ? 
ខ៖ េr។ 
ក៖ fយេដ\េ=ច\ន�ស់។ 
ខ៖ Åនhេរ½ន។ Kនអស់លុយអី។ េmអីេគេrK៉Åន។ 
ក៖ =ក Gម=គ¼jេ�កfយKនអ:កេចះេលងតÝនQ ី? 
ខ៖ អត់។ Kននរ�េចះេលង។ តÝនQ ីែង៉ញេចះ? អត់។ 
ក៖ េចះព`ណូ។ ហ� ី¯អី? 
ខ៖ អត់េទ។ េចះេទ =កៃផ? អត់Kនេចះេទ។ 
ក៖ ចុះេចះេលងស� រអត់? 
ខ៖ េមេនះ េឆ� \យេចះេលងែដរ? 
ក៖ ¡ក់ទងនឹងកីÅ=បDល់fយេចះេទ? 
ខ៖ អត់Kននរ�េចះេទ? 
ក៖ ចុះ>ល់¡ត់ េចះអត់fយ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ fយខ@ A ំចង់ជ=Kបសួរ ¡ក់ទងនឹងផTះមQង។ 
ផTះរបស់fយjងសង់មកប៉ុ�C ន9: ំេហ\យ? 
ក៖ ¯ំងពីចតិគត់េល\ក។ 
ខ៖ េហ\យសរសរផTះេធ� \ពីអីfយ? 
ក៖ សរសរេធ� \ពីអី? 
ខ៖ េធ� \ពីេឈ\។ េឈ\ផpឹក េឈ\ចង=កំឯង។  



ក៖ ចុះតំបូលផTះ? 
ខ៖ េក�\ង។ 
ក៖ ជÇp ំងfយ? 
ខ៖ ជួលFងេគ។ េធ� \ផTះេÊ៉េគ=>ំ<ន់។ 
ក៖ ចង់ជ=Kប់សួរcជÇp ំងៗ។ 
ខ៖ ជÇÞ ំងIQ ។ 
ក៖ ចុះបងl 8ចេធ� \ពីអ� ីfយ?  
ខ៖ េធ� \ពីេឈ\។ 
ក៖ របងផTះfយ <ត់ជុំ វ _ញ េDយអីfយ? 
ខ៖ <ត់ជំវ _ញេDយេឈ\េទ។ ជីកDក់េហ\យ។  
ក៖ របងេនះេធ� \ពី=Iក់ែមនេទfយ។ 
ខ៖ =Iក់ជុំ វ _ញ។ 
ក៖ មិញfយcជួលFងេធ� \ ជួលFងអស់ប៉ុ�C នែដរfយ? 
ខ៖ អស់=>ំ<ន់។ K៉វេគDច់េឡ\ងនូវែតមQងផTះេនះ េគេល\កឈរ។ 
ក៖ ទំហំផTះេនះKនប៉ុ�C នែម៉=តfយ? 
ខ៖ ទទឹង ១៤។  
ក៖ ចង់ជ=Kបសួរ¡ក់ទងនឹងជំ�ញវ _ញមQងfយ? 
ខ៖ េត\fយ>នេរ�នជំ�ញអីេទ Iលេ%ពីេកCង? 
ក៖ Kនែតេរ�នអក¤រ មិនែដលេធ� \អីផង។ 
ក៖ ត ញរៃវអត់fយ? 
ខ៖ អត់េទ Kនែតត ញ កេនTល។ ត ញយូរអត់េចះ។ ត ញែតកេនTល។ 
ក៖ fយÄ� ប់Dដំំ� ំអត់? 
ក៖ D។ំ 
ខ៖ >នផលេ=ច\នអត់? 
ក៖ =^ន់ K៉�យៗ។ 
ខ៖ ចុះfយ Ä� ប់េឡ\ងេ :̄ តអត់? 
ក៖ អត់។ fយែដល>នេឡ\ងេ :̄ ត។ 
ក៖ ចុះ¯Ä� ប់េឡ\ងេ :̄ ត? 
ខ៖ អត់េទ។ េម\លកÇp យេស\ច។ 
ក៖ fយÄ� ប់េធ� \កÝនQកលក់ ឬក៏=ប=>ស់េទ? 
ខ៖ អត់េទ។ ទិញែតេគ។ 
ក៖ ¡ក់ទងនឹងសត�ចិop ឹម េ^Kន់¡ =ជ Gក fយ Ä� ប់ចិop ឹមេទ? 
ខ៖ ចិop ឹមIលពីេកCងមិញ។ ចិop ឹមេ^ =ជ]ក។  
ក៖ អop ឹង ¡ក់ទងនឹងសត�ៃ=ពវ _ញ ដូចFសត�jរ _Iរ ឬសត�េសក 
fយÄ� ប់>នចិop ឹម? 
ខ៖ អត់ អត់ែដរចិop ឹមេទ។ 
ក៖ fយÄ� ប់ចិop ឹមឃß A ំ។ 
ខ៖ អត់។ អត់េទឃß A ។ំ 
ក៖ Iលពីមុនលឺc ផTះfយKនឃß A  ំ
ខ៖ យកបងក់បង¤ិត។ សុទ°ែតេ�កh�រÀពិេដ\មមិញ។ ឃß A ំេគccចៃ=ងទំផTះ។
យកh�រមកបងក=់បសិទ°h�រÀ។ បងក់េr²េហ\រ>ត់អស់។ 
ក៖ យក>នែដរ អop ឹង។ 
ខ៖ អត់យក>នេទ ²េហ\រេ¡អស់។ េហ\រេrេគcKនKp ស់កß Wយ។ 
ក៖ ²េrខV Wន²�fយ? 
ខ៖ េ�ះឯង²េrខV Wន²។ =ពឹកេឡ\ង²>ត់អស់>ត។់  ²>នតូច�ស់ 
ប៉ុនចេង©កß Wយ ធំ�ស់គß Wយ។ 
ក៖ េគអត់យក>នណ៎? 
ខ៖ អត់េទ េគបងក់។ ែ=ចងេអ\យទិញអុយ? 
ក៖ fយបនQ ិចេទ�ត�ស់។ 
IលពីេកCងេ�កfយÄ� ប់ជួបឧបសគ�ស=Kប់េDះ=jយេទេ�កfយ? 
ខ៖ មិនែដល>នជួបអី។ 



ក៖ ចុះេរ½ងល© ៗ IលពីេកCងេ�កfយKនេទ? 
ខ៖ Kន។ 
ក៖ អីេគ? 
ខ៖ េធ� \IរJរ។ 
ក៖ IរJរអីេគ? 
ខ៖ IJរផTះេ�ះឯង ផTះសែម�ង? 
ក៖ Iលពីេ%េកCង Ä� ប់គឹតc ចង់េធ� \IរJរអីេទេ�កfយ។ 
ខ៖ អត់Kនេទ។ KនIរJរអីេន½យហត់។ េដកែតកូន។ 
ក៖ >ទ មុននឹងបop ប់IរសK� ស់ 
ខ@ A ំអគុណេ�កfយែដល>នផQល់IរសK� ស ដល់ខ@ A ំ។ 
ថ�ីត�ិតែតេយ\ងលឺសេម�ងេ=ច\នប៉ុែនQខ@ A ំេជ½c នឹងពិេ¨ះ។ IរសK� សេនះ 
បឹង=ត]វ>វគត់ទុក េដ\មបីថQល់កូនេmជំ�ន់េ=Iយ >នរក�ទុកសេម�ងfយ? 
េហ\យខ@ A ំសំថតរមូអ៊Ð=សិK៉សន� ឹកពីសន� ិក េដ\ម�ីរក�¢Þ ប់សេម�ងេrៃថ(េ=Iយ។ 
អញចឹងេ�កfយដឹងJេ^លបណំងៃនIរសK� សេនះ គឺ 
អ:កែដល^ំ=ទគឺមកពីសកលវ _ទ`ល័យមួយេ%សហរដEhេមរ _ច 
ែដលKនេBC ះcd ec៉យយូ។ Fចុងេ=Iយេ�កfយKៃនំណូមពរដល់បl 8ន 
េកCងៗជំ�ន់េ=IយhចKនIរផ�ះបÜ 8រ 
េដ\ម�ី^ត់hចjQ ប់លឺេ�កfយនិfយ។  
ខ៖ Kនែតេរ�នអក¤រ េhយេmេរ�នេhយេចះ។  
ក៖ េរ�នអីេគ? 
ខ៖ េរ�នេធ� \IរJរ េប\េយ\ងេចះ េចះែត>នIរJរេធ� \េហ\យ។ 
េhយេmខំេរ�នសូ=ត ¯េចះ=ស]លេហ\យ។ េម\លេយ\ងពីេដ\មអត់េចះf៉ប់។ 
សង�មសព�ៃថ(េចះអក¤រ=ស¼ល។  
ក៖ fយKនអីបែនÖមេទ�តេទfយ? 
ខ៖ KនធីបែនÖម Kនែតខ@ A ំេធ� \Iរេរ�នសូ=ត េធ� \ែ=សចំIរបែនÖមប៉ុេ�¹ ះ។ 
>នផលេrមុខៗ។ 
ក៖ អគុណ! �fយ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


