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េបLនិ4យ�មធម៌Tពះnហ% ឹងj និស¥័យេយLង6នជួបc% Tតឹមែតប៉ុហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ! និស¥័យ អស់និស¥័យ អស់nរមPណ៍អី អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ គឺខM N ំអត់សូវយល់¸កÁនិស¥័យ េហLយគូរេTពង គូររអិល អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ អរគុណេ*កពូ។ អ�� ឹងេនះ¨ក់ទង 
និងTបវត-n¸ហ៍ពិ¸ហ៍ខ�ះរបស់េ*កពូ អ�� ឹង�៎? 6ទ។ 
អ�� ឹងលក¹ណះែដលេ*កពូេពញចិត-cត់គឺTតង់j Tស½ញ់cត់Tតង់jcត់ 
ដូចj េ*កពូគិតjcត់2ននិស¥័យSមួយណ៎េ*កពូ? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ មិនសូវេចះែដរេទ n¸កÁអស់ហ% ឹង េចះែតនិ4យៗេ�។ 
ក៖ ¦ចប់ណ៎? ¦ចប់មកណ៎? 
ខ៖ េរ�ន¦មិន6នេT©Tជះអីេទ។ 
ក៖ ហ% ឹង! តែតេ*កពូប] បែខ¥។ អត់េ¨សេ*កពូ! ¨ក់ទងនិងបងប® ¬នវ eញ 
េតLេ*កពូ េ*កពូ�ំងពីេកPងមកដល់ឥឡb វហ% ឹង 
េ*កពូ2នបងប® ¬នប៉ុP នក់? បងប® ¬នបេង� Lត�៎?  
ខ៖ �ំងពីេកLតមកអី? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ អូ! d� ត់េ�វ eញអស់េTចLន បងប® ¬នេមLល! �ំងពីេកLតមក¨ងំអស់ 
បងប® ¬ន2នT6ំពីរក់។ 
ក៖ T6ំពីរក់ េ*កពូណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ T6ំពីរក់ ដល់d� ប់ជំន់ពពតេះអស់ពីរ។ 
ក៖ េ9សល់T6ំ។ 
ខ៖ េ9សល់T6ំ T6ំមក\¡ ច់េ9េយLងចប់ស´Vµ មេនះអស់ពីរេទ�ត។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ សព�ៃថ<េ9សល់ែតបី។ 
ក៖ 6ទ។ េហLយេ*កពូTប Uសប៉ុP ន? Tសីប៉ុP ន? T6ំពីរក់ហ% ឹង? 
ខ៖  T6ំពីរ Tប UសT6ំមួយ Tសីមួយ។ 



ក៖ 6ទ។ េ*កពូជួយជT2បេOP ះcត់មួយៗ6នេទ បងេគេOP ះអី? 
េហLយTបពនº  ឬក៏ប¡ ីcត់េOP ះអ?ី អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ ខM N ំមិនសូវេលង dµ ល់nេរ�ងTបពនºេគេOP ះអីៗ 
ខM N ំមិនែដលេនះTcន់ែតjបងប® ¬នេយLង¦េនះ ដល់nេគdច់ៃថ�ក៏មិនdµ ល់ែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ dµ ល់ែត! 
ក៖ បងប® ¬នបេង� Lតណ៎? 
ខ៖ dµ ល់ែតបងប® ¬នបេង� Lត ដល់េគdច់ៃថ�ដូចមិនសូវdµ ល់។ 
ក៖ េ*កពូnចជួយជT2បអ%កទីមួយcត់េOP ះអី? 
ខ៖ េOP ះ េយ�។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េយ�ន េយ�។ ទីពីរេយ�ន េយ៉ត។ ប] ប់ពីេយ៉តមក 6នខM N ំ។ 
ក៖ ចុះអ%កទីបី? 
ខ៖ ទីបីខM N ំហ% ឹងឯង េយ�ន ធី។ 
ក៖ 6ទ។ ចុះទីបួន? 
ខ៖ ទីបួនេយ�ន \ត។ 
ក៖ ចុះទីT6ំ? 
ខ៖ ទីT6ំ! េយ�ន វ edល។ 
ក៖ ទីT6ំមួយេ*កពូ? 
ខ៖ ទីT6ំមួយេយ�ន កំសត់។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ទីT6ំពីរេយ�ន កុសល។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហLយ។ 
ក៖ អ�� ឹងT6ំពីរក់ណ៎? េ*កពូ? 
ខ៖ T6ំពីរក់។ 
ក៖ េបLសិនបងប® ¬ន េបLគិតSក� _យេ*កពូ2នTបែហលប៉ុP នក់េហLយ។ 
ខ៖ ក� _យ! 
ក៖ 6នន័យj កូនរបស់ប® ¬នរបស់េ*កពូ�៎? 
ខ៖ េមLល! T6ំ T6ំពីរែដរ nហ% ឹងក� _យ ក� _យេគ2នTគ·dរ2នអីអស់េហLយ។ 
ក៖ 6ទ។ ឥឡb វចូលដល់ឪពុក2¡ យ េហLយជីដូនជី�វ eញម¡ង 
េហLយេតLឪពុក2¡ យរបស់េ*កពូេOP ះអីែដរ? េ*កពូ? 
ខ៖ េOP ះ យិន ធូ។ 
ក៖ 6ទ។ េហLយចុះ2¡ យេ*កពូ? 
ខ៖ 2¡ យហ% ឹងឯងេOP ះ យិន ធូ។ ឪពុកេOP ះ េយ�ន ឪពុកេយ�ន។ 
ក៖ 6ទ។ ពួកcត់¨ងំពីរTស UកកំេណLតេ9ឯ�? 
ខ៖ ឪពុកេ9ភូមិអណ« ¬ងេចញ 2¡ យេ9ភូមិចំ0រសំេFងេយLងហ% ឹង 
ពីេដLមេគេ¢ចំ0រសំេFង ឥឡb វមកេ¢0ប់េcវ eញ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ Tតឹមប� យហ% ឹង 
មកªងេណះ0ប់េcេ�ពីសម័យមុនេគេ¢ភូមិចំ0រសំេFងហ% ឹងឯង។ 
ក៖ អ�� ឹងពួកcត់Tបកបមុខរបរេធ� Lអីែដរ? 
ខ៖ គឺ0លេ�ះអី? 
ក៖ 6ទ! គឺសម័យហ% ឹង។ 
ខ៖ ពួកcត់2នអី 2នែតេធ� LែTស 2នអីេT£ពីែTស។ 
ក៖ ជីដូនជី�ªង2¡ យេ*កពូ cត់េOP ះអីែដរ? េ*កពូ? 
ខ៖ ឪពុក2¡ យªង2¡ យ? 



ក៖ 6ទ! ឪពុក2¡ យªង2¡ យេ*កពូ? 
ខ៖ ឪពុក2¡ យªង2¡ យ ក៏cត់េធ� LែTស ឪពុកក៏េធ� LែTស។ 
ក៖  ំេOP ះពូកcត់់េទេ*កពូ? 
ខ៖ cត់ ស់ៗពីជំន់េះយូរែដលេហLយេបLគិតមកដល់ឥឡb វ 
¦ចង់េភ�ចេហLយ។ 
ក៖ ចង់េភ�ចណ៎? 
ខ៖ ហឺុ! េហLយដល់cត់ខូចអស់េ� ខM N ំេ9¦តូចៗក៏េភ�ចែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ ចុះឪពុក2¡ យរប់ឪពុករបស់េ*កពូcត់េOP ះអីែដរ? 
ខ៖ េOP ះ យុទº ែតមិនដឹងស¿ ីយុទºេទ។ 
ក៖ �យុទºណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ េ*កពូដឹងេទj 2¡ យរបស់េ*មកពូ2នបងប® ¬នប៉ុP នក់? 
េហLយេOP ះអីខ� ះ? 
ខ៖ អរ! 2¡ យអី? 2¡ យ2នបួនក់។ 
ក៖ េOP ះអីេគខ�ះ? េ*កពូ? 
ខ៖ េOP ះ យិន េផ�, យិន េវ�, យិន េយ�, យិន េយ�មអីហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ អ�� ឹង! ចុះបងប® ¬នªងឪពុក2នប៉ុP នក់ែដរ? 
ខ៖ 2នបួនែដរ។ 
ក៖ Tសីប៉ុP ន? Tប Uសប៉ុP ន? េ*កពូ? 
ខ៖ Tសីពីរ Tប Uសពីរ។ 
ក៖ 6ទ។ េហLយcត់េOP ះអីខ� ះ? ពួកcត់? 
ខ៖ េOP ះcត់េOP ះ! អ៊Äមុត, អ៊Äេន�ម,ឪពុកខM N ំេOP ះ េយ�ម។ េហLយ2 យួម! 2ខM N ំ។ 
ក៖ 6ទ។ េ*កពូ2នបងប® ¬នែដលរស់េ9េT£Tបេទសេទ? 
ខ៖ អត់2នផង។ 
ក៖ េ9Tបេទសៃថ Tបេទសអី 2នអត់? 
ខ៖ 2នេ9។ 
ក៖ េ*កពូសូមជួយជT2បអំពីកូនរបស់េ*កពូ2នប៉ុP នក់? មិញ? 
ខ៖ បី។ 
ក៖ បីណ៎? Tប Uសប៉ុP ន? Tសីប៉ុP ន? 
ខ៖ Tប Uសពីរ Tសីមួយ។ 
ក៖ 6ទ។ អ%កទីមួយcត់េOP ះអីេ*កពូ? 
ខ៖ េOP ះ ធី ពិសិទº។ 
ក៖ ពិសិទº េតLcត់Tសី ឬTប Uស? 
ខ៖ Tប Uស។ 
ក៖ ពិសិទºcត់2នTគ·dរេ9? 
ខ៖ េ9។ 
ក៖ េហLយពិសិទºេគេ9េរ�ន ឬក៏េធ� L0រ? េ*កពូសំុជួយជT2បម¡ងេទ�ត 
ពិសិទºេគេ9េរ�ន ឬក៏េធ� L0រ? 
ខ៖ េធ� L0រ។ 
ក៖ េធ� L0រណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ េហLយប] ប់ពីពិសិទºេOP ះអីេទ�ត? 
ខ៖ េឆងអុី។ 
ក៖ េឆងអុី cត់Tសី ឬTប Uស? 
ខ៖ Tសី េះេមLលទូរស័ព]។ 
ក៖ 6ទ។ េឆងអុីេគេ9េរ�ន ឬក៏? 
ខ៖ េ9េរ�ន។ 



ក៖ 6ទ! េគេរ�នj% ក់ទីប៉ុP នេហLយ? 
ខ៖ ចូលទីមួយហ% ឹង េទLបចូលេរ�ន។ 
ក៖ 6ទ។ ចុះកូនរបស់េ*កពូទីបីេOP ះអី? 
ខ៖ េOP ះ លីគង់។ 
ក៖ លីគង់េគnយុប៉ុP នេហLយ? 
ខ៖ ¦2៉ខួបSងេហLយ។ 
ក៖ 6ទ។ ហ% ឹងអរគុណេ*កពូ ែដល6នជT2បអំពីកូនៗ។ 
ឥឡb វចូលដល់ចំណុចមួយេទ�ត¨ក់ទង និងTបពនº របស់េ*កពូ េOP ះអីមិញ? 
ខ៖ េOP ះ សុខ េឃ�។ 
ក៖ 6ទ។ េហLយអ%កមីងcត់Tបកបមុខរបរអីែដរ? Sេរ�ងFល់ៃថ<? 
ខ៖ េ9ផ]ះអ�� ឹងឯង។ 
ក៖ េ9ផ]ះ។ េហLយឪពុក2¡ យរបស់អ%កមីងcត់េOP ះអីែដរ? 
ខ៖ េOP ះស¿ ីេទ ខM N ំមិនសូវែដលេនះ! មិនែដលេ�យកចិត-ទុកQក់ េ¢ែត�េមត 
េហLយ4យអិន ែតប៉ុហ% ឹង។ 
ក៖ �េមត 4យអិនណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ េហLយពួកcត់¨ងំពីរ �េមត 4យអិនហ% ឹងcត់Tបកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ cត់អត់2នេធ� Lអីផង cត់េ9ផ]ះែដរ cត់ ស់ៗែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ (គេTចLនTបពនº របស់2 cត់ចូលចិត-ពិdរមÅ ¬បអីែដរ? 
ខ៖ មÅ ¬បស¿ ីក៏cត់ហូបែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ េហLយមីង! មីងcត់2នបងប® ¬នប៉ុP នក់? 
ខ៖ 2នប៉ុP នេទ ខM N ំអត់សូវដឹងែដរ បងប® ¬នcត់Tបែហលបី បួនក់ហ% ឹងឯង។ 
ក៖ cត់េ9េនះែដរ�អី? 
ខ៖ អត់េទcត់េ9ឯកំពង់ មអូ! ខM N ំ6នេ9េនះ 
ខM N ំមិនសូវdµ ល់បងប® ¬នcត់េទ េT¸ះcត់េ9កំពង់ ម។ 
ក៖ អរ! Tស UកកំេណLតេ9កំពង់ មណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ អ�� ឹងcត់េទLបែតមកេពលែដល2េរ�ប0រេហLយណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ 2សូមជួយជT2បអំពីសុខ(ពរបស់2បន- ិច 
ពីមុននិងឥឡb វខុសc% មិចែដរ? 
ខ៖ ធមP� ដូចែតមុន។  
ក៖ ធមP�ណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ ពីមុនមករ Æង2ំ ឥឡb វក៏រ Æង2ំែដរណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ 6ទ។ ¨ក់ទង និងជីវ(ពរស់េ9របស់េ*កពូវ eញ 
0លពីមុនេហLយនិងឥឡb វ2ន(ពខុសែប�កc% េទ? 
ខ៖ ¦មិនខុសែប�កអីផង ¦¨ស់ែតេយLងមិន6នរកអីហ% ឹង។ 
ក៖ អត់6នរកអីណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 2ន6នរកអី េបLេ9ែតផ]ះ។ 
ក៖ ¨ក់ទង និងមÅ ¬បវ eញ 
0លពីេ9េកPងេ*កពូÇ� ប់េរ�នចំអិនមÅ ¬បពីជីដូនជី� ឬក៏ឪពុក2¡ យេទ? 
េ*កពូ? 
ខ៖ អត់ែដរ។ 
ក៖ អត់េទណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 



ក៖ 6ទ។ េហLយសT2ប់េ*កពូ\] ល់ េតLេ*កពូចូលចិត-ពិdរមÅ ¬បអីែដរ? 
ខ៖ ហឺុ! ស¿ ីក៏ហូបែដរ ដូចj¦មិនេរ Èសែដរ។ 
ក៖ អត់តមេទណ៎? េ*កពូ? 
ខ៖ 6ទ! មិនេរ Èសេទ nហ% ឹងេបLេយLងេរ Èសអ�� ឹង6នន័យj េយLងមិនតម�៎! 
របស់�ែដលេយLងមិនហូប េយLងកុំហូបេ� របស់�ហូប6ន ក៏ហូបេ�។ 
ក៖ ¨ក់ទង និងបទចេTមÉងវ eញ េ*កពូចូលចិត-ចេTមÉងសម័យឥឡb វ 
ឬក៏សម័យពីេដLម? 
ខ៖ ¦ធមP�។ 
ក៖ 6ទ! ធមP�។ ចុះេរ�ង(គវ eញ េ*កពូចូលចិត-េមLលេរ�ងអ� ីែដរ? 
ខ៖ ហឺុ! មិនែដល6នេមLលេរ�ងផងខM N ំ។ 
ក៖ អរ! nអូនហ% ឹងេÊេគណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ ហ% ឹងេ*កពូសំុេ¨ស! េពលទំេនរេ*កពូចូលចិត-េធ� Lអ� ីខ� ះេ*កពូ? 
ខ៖ អត់! ចូលចិត-េដក។ 
ក៖ េដកេលងហP ងណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ េហLយ�ំងពីេកPងមកដល់ឥឡb វហ% ឹង េ*កពូÇ� ប់េដLរេលង 
6នន័យj6នdµ ល់ប៉ុP នេខត-េ*កពូ? 
ខ៖ មិនសូវ6នេដLរេលងTគប់េខត-ផងេ9ែតេខត-េយLង 
េnយេដLរេលងមិនែដលេទ។ 
ក៖ ចុះេ*កពូÇ� ប់6នេ�េខត-េស�មFបេទ? 
ខ៖ េខត-េស�មFបTcន់ែត6នេ�ែតមិន6នចូល 
6នែតេដLរnផ̂ ¬វSតិេគហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ េ*កពូÇ� ប់6នេ�េលងT6dទអងµរវត-េទ? 
ខ៖ អត់ែដលេ�ផង។ 
ក៖ អី4៉! ចុះភ% ំគូែលនេ*កពូ? 
ខ៖ អត់! jអត់6នចូលផង Tcន់ែតទូលផ̂ ¬វេ9�មេខត-ហ% ឹង 
េnយេ�កំdន-អីមិនែដល6នេ�។ 
ក៖ ªងកំពង់ធំ េ*កពូÇ� ប់ជិះ0ត់�មហ% ឹងេទ? 
ខ៖ ជិះ� ជិះ0ត់�មេខត-។ 
ក៖ េពលេ*កពូជិះ0ត់កំពង់ ម េ��មផ̂ ¬វ�?  
ខ៖ ¦ជូន0ល¦មិនេទ�ង ជូន0លេឡLងេ�ªងេស�មFប 
ជូន0លេយLងេ�ភ% ំេពញអីេទ�ត។ 
ក៖ 6ទៗ។ េ�េលងTបពនºណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ េ9កË NងTក UមTគ·dររបស់េ*កពូ2នអ%កេចះេលងត´ន- ីេទ? 
ខ៖ អត់ផង។ 
ក៖ អត់2នេទណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ េ*កពូ! កË NងTក UមTគ·dររបស់េ*កពូ2នអ%កចូលចិត-កី½TបQល់េទ? 
ខ៖ អត់2នផង។ 
ក៖ អត់2នេទណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ ចុះកី½6ល់¨ត់? 
ខ៖ 6ល់¨ត់ក៏អត់2ន។ 
ក៖ ¨ក់ទង និងែផ%កសិល�ះ រ6ំTបSTបិយTបៃពណី ក´ន] ឹមdFÌ ¦Ì ន់អី 
2នអ%កចូលចិត-េទ? 



ខ៖ អត់! ែត2ន2% ក់ចូលចិត- ចូលចិត-ហ% ឹង6នន័យj ¦ចង់ចូលេហLយ 
េបL¦មិនចូល6នន័យj ¦មិនចូលចិត-។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ nហ% ឹងេយLងនិ4យខ� ីៗ�៎? 
ក៖ 6ទ! អត់អីេទ។ ផ]ះរបស់េ*កពូdងសង់រយះេពលប៉ុP នG% ំេហLយ? 
ខ៖ �ំងពី ពីរ¸ន់ប៉ុP នេទ? ពីរ¸ន់ប៉ុP នេទ? ខM N ំេភ�ចែដរ យូរេហLយ។ 
ក៖ TបែហលSប៉ុP នេ*កពូណ៎? 
ខ៖ ផ]ះេបLេយLងគិតTត·សៗេ� ជិតដប់G% ំេហLយ។ 
ក៖ ជិតដប់G% ំេហLយណ៎? 
ខ៖ 6ទ! ែតG% ំែដលdងសង់¦អត់ ំ។ 
ក៖ អត់ ំេទណ៎? េ*កពូ? 
ខ៖ ខM N ំមិនសូវយកចិត-ទុកQក់។ 
ក៖ ផ]ះរបស់េ*កពូdងពីថP ឬក៏ពីេឈL? 
ខ៖ សសរេឈL ចិេ�Î Éងេរ�បថPហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ ចុះដំបូលផ]ះេធ� Lពីអីេ*កពូ? 
ខ៖ nហ% ឹងេបLនិ4យេនះេ�! �មTស UកេយLង �មេខត-េយLង េគេ¢ស័ង�សី។ 
ក៖ ស័ង�សីណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េបLេ9និងTស UកេកLតេគេ¢ ស¿ ី! ស¿ ី6៉ន់មិចេទ។ 
ក៖ េ¢6៉ន់? 
ខ៖ 6ទ! �មេខត-េ¢ខុសៗc% ។ 
ក៖ ចុះចិេ�Î Éងេធ� Lពីអីេ*កពូ? 
ខ៖ េធ� LពីឥដR។ 
ក៖ េ*កពូេធ� Lពីអីេ*កពូ? 
ខ៖ ពីេឈL។ 
ក៖ 6ទ។ របងផ]ះជុំ វ eញផ]ះរបស់េ*កពូ េធ� Lពីអីែដរេ*កពូ? 
ខ៖ របងេយLងTcន់ៃវបេVµ លេឈLតជុំវ eញបេVµ លេ� 
េយLងេធ� Lតូចៗទុកផ̂ ¬វេnយេគខ�ះេ�។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េយLងTcន់ែតQក់2៉TពហP ៗ។ 
ក៖ ដីផ]ះេ*កពូធំេទ? 
ខ៖ ដីពីររយបី0េរ។ 
ក៖ ពីររយបី0េរណ៎? គិតSឡb ? 
ខ៖ គតិSឡb  ¦ពីរឡb Sង។ 
ក៖ មួយឡb េសP Lរប៉ុP នែម៉Tត? 
ខ៖ មួយឡb េបL�មអ%កខ�ះ មួយឡb T6ំែម៉Tត ខ� ះមួយឡb បួនែម៉Tត 
េបLគិតេnយដល់េ�¦2នែតបួនែម៉Tត។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េបLេយLងចង់ផ̂NំT6ំែម៉Tត។ 
ក៖ nហ% ឹងេគេ¢មួយឡb ៗណ៎? េ*កពូណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ បេ�¡ យៃម3អី nហ% ឹងមួយឡb ៗ។ 
ក៖ ផ]ះរបស់េ*កពូdងសង់ខ̂ _នឯង ឬជួលSងេធ� L? 
ខ៖ ជួលSងេធ� L។ 
ក៖ េធ� Lរយះេពលប៉ុP ន6នេហLយ? េ*កពូ? 
ខ៖ ខM N ំដឹងប៉ុP នេទ? TបែហលSបួន ដប់ៃថ<SងទT2ំែតេរ�ប េហLយនិងបូកកË Nង។ 
ក៖ េម]សេនះ េម]សរបស់េ*កពូ ឬក៏តិច? 



ខ៖ ប® ¬ន។ 
ក៖ េគេធ� Lអីេ*កពូ? េគេធ� Lអី? 
ខ៖ ទុកលក់។ 
ក៖ សT2ប់លក់េ*កពូណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ ¨ក់ទង និងជំញវ eញ េតLេ*កពូÇ� ប់6នេរ�នជំញអីខ� ះេទ? 
ខ៖ អត់! ជំញអីក៏មិន6នេរ�នែដរ។ 
ក៖ ªងតÏញរៃវេ*កពូÇ� ប់េរ�នេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ េ*កពូÇ� ប់Qដំំ�អំីខ� ះ? 
ខ៖ មិនែដល6នQអំីផង។ 
ក៖ េ*កពូÇ� ប់េឡLងេ�% ត យកទឹកេធ� Lស� រេទ? 
ខ៖ អត់ផង។ 
ក៖ ចុះេ*កពូÇ� ប់េធ� Lក´ន-ក់ បងµ ីលក់អត់? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ េ*កពូÇ� ប់េនdទTតីអត់? 
ខ៖ េទ! ជូន0លមួយដង មួយ4មេ�បង់។ 
ក៖ 6ទ។ ¨ក់ទង និងសត�ចិ�� ឹមវ eញ េ*កពូÇ� ប់ចិ�� ឹមសត�អីខ� ះ? 
ខ៖ 2នែត2ន់ អត់2នអីផង។ 
ក៖ សត�ៃថ<េ9ចិ�� ឹម2ន់ែដរណ៎? េ*កពូ? 
ខ៖ ចិ�� ឹមបួន ដប់ ៃម32ន់។ 
ក៖ លក¹ណះTគ·dរលំអរណ៎? 
ខ៖ េចះែតចិ�� ឹមេ�2ន់ ចិ�� ឹម¦មិនរស់ខÎ ិល�មដំេណLរ 
¦េTចLនែតឈឺVប់6នែតមួយែភ�ត¦Vប់អស់។ 
ក៖ េពល6នេTចLន¦ឈឺណ៎? 
ខ៖ 6ទ! ធំៗេ� ¦ឈឺVប់អស់។ 
ក៖ ¨ក់ទង និងសត�ៃTពមួយចំនួនេ*កពូÇ� ប់ចិ�� ឹមេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ េហLយខM N ំចង់ជT2បសត�¨ងំអស់ហ% ឹងសិនេ*កពូ? 
សត�dរ È0េ*កពូÇ� ប់ចិ�� ឹមេទ? 
ខ៖ េ�រកឯ�6នសត�dរ È0។ 
ក៖ ចុះសត�កំTប Uក 0ែហងេ*កពូÇ� ប់ចិ�� ឹមេទ? 
ខ៖ អត់ែដលេទ។ 
ក៖ ដងÐ ¬វេន�ងេ*កពូÇ� ប់ចិ�� ឹមេទ? 
ខ៖ អត់ែដរេទ។ 
ក៖ ចុះសត�ឃ� N ំេ*កពូÇ� ប់ចិ�� ឹមេទ? 
ខ៖ អត់! ¦មិនេចះចិ�� ឹម¦េចះែតចង់ចិ�� ឹមែដរ ែត¦មិនេចះចិ�� ឹម។ 
ក៖ 6ទ! េQយdរឃ� N ំពិ6ក ប់�ស់។ 
ខ៖ 6ទ! nហ% ឹងេគ2នេមេគ 
េគdµ ល់េមផូងេគnមិចេទ ប់¦មកQក់TទbងមិចេកLត 
េបL2នTទbងំc% មកេហLយ មក¨ងំសំបុក។ 
ក៖ 6ទ។ សT2ប់េ*កពូ\] ល់បÑÒ ែដលពិ6កTបឈមª� ងំSងេគ 
ែដលពិ6កª� ងំSងេគ�ំងពីេកPងមក េ*កពូÇ� ប់ជួបេទ? េ*កពូ? 
ខ៖ េទ! េចះែតជួបេហLយ ពិ6កSងេគពីជំន់ពពតហ% ឹងឯងអត់សីុ។ 
ក៖ េពលជួបឧបសគµអ�� ឹងេ� េ*កពូេQះTdយ4៉ងមិចខ�ះ? 
ខ៖ nហ% ឹងមិនដឹងេធ� L4៉ងមិចេទ ¨ងំេគេនះេយLងេបLេគល¿ េ� 
ចុះេបLេគមិនេnយសីុអត់សីុnរបស់អត់ដូចែតc% ហ% ឹង។ 



ក៖ T¨ ំៗ េ�ណ៎? េ*កពូ? 
ខ៖ T¨�ំ ដឹកេ�ហត់nកÏលជងµង់អង» NយេហLយ អង» Nយេ ងេ�ង 
ខÔស់SងកÏលេទ�ត។ 
ក៖ េជLងែវងណ៎? េ*កពូ? 
ខ៖ េជLងែវង¦2នស¿ ី! កÏលជងµង់ខÔស់SងកÏល។ 
ក៖ េ*កពូេFងទុកប៉ុP នG% ំែដរេ*កពូ? 
ខ៖ បីG% ំSងែដរ បីG% ំT6ំបីែខ ៃម3ប៉ុP នៃថ<េទ។ 
ក៖ 6ទ។ ចុះេ*កពូ2នបទពិេdធន៍ល¿ ៗេទេ*កពូ? 
ខ៖ បទពិេdធន៍មិច? 
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