
កិច$ស&' សរបស់េ,ក េឈ/យ េយ៉ប 
ក៖ អ%កសំ(សេ*យេ,ក ថន រ*0  ខ៖ អ%កផ3ល់6រស78 សេឈ:យ េយ៉ប 
 
ក៖ =ទ! េ@ៃថBេនះគឺៃថBទី៣ ែខមកJ K% ំ២០២០។  េហ:យខP Q ំ=ទេRS ះ ថន រ*0  
គឺTUក Vម6រWររបស់គេU7ងUបវត3 ិ\] ល់ខ̂ _នរបស់UបTជនកមa QT។ 
េហ:យគេU7ងហ% ឹងផងែដរ 
គឺUតdវ=នeំUទេ*យសកលវ fទgល័យមួយែដល7នេRS ះj BYU 
េ@សហរដ0nេមរ fចផងែដរ។ េហ:យគេU7ងហ% ឹងផងែដរ 
7នេវបផpយែដល7នេRS ះjcambodianoralhistory.byu.edu. 
េហ:យេប:សិនTេ,កពូ7នបំណងេដ:ម�ី 7នបំណងែស� ងរករបូថត�ក់ទង 
និងនិងរបូថត េហ:យនិង6រស78 សេ@ក� QងៃថBេនះ 
េ,កពូnចចូលេ�6ន់េវបផpយមួយហ% ឹង 
ឬក៏េ,កពូនិងេឃ:ញ6រស78 សេ@ក� QងៃថBហ% ឹងេហ:យ។ អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ េហ:យេeលបំណងៃន6រស78 សេនះ 
គឺេដ:ម�ីរកpេ@ជីវUបវត3 ិរបស់UបTជនែខS រេយ:ង UបTជនកមa QT 
េដ:ម�ីរកpទុកដល់កូនេ�ជំ�ន់េU6យ េnយពួកeត់=នេរ�នសូUតផងែដរ។ 
អ�� ឹងៃថBេនះខP Q ំមកជួបេ,កពូ េឈ:យ េយ៉ប េហ:យេ,កពូ7នnយុ 
ែប៉តសិបU=ំK% ំ។ បច� Qប�ន% េ,កពូេ@ក� Qងភូមិអូរដំបងពីរ ឃំុអូរដំបងពីរ 
Uស Vកសែង� េខត3=ត់ដំបង។ េត:មួយហ% ឹងUតdវេទ? េ,កពូ? 
ខ៖ =ទ! Uតdវ។ 
ក៖ =ទ។ េ,កពូសូមជួយជU7បេRS ះរបស់េ,កពូម�ងេទ�ត=នេទ? 
ខ៖ ខP Q ំេRS ះ េឈ:យ េយ៉ប! េ@ភូមិអូរដំបងពីរ ឃំុអូរដំបងពីរ Uស Vកសែង�។ 
ក៖ េខត3? 
ខ៖ េខត3=ត់ដំបង។ 
ក៖ =ទ! េ,កពូ។ េ,កពូ7នេRS ះេ�េU�េទ? 
ខ៖ អត់7នេទ 7នែតមួយហ% ឹងឯង! េRS ះខP Q ំែតប៉ុហ% ឹង េU�ក៏ប៉ុហ% ឹង។ 
ក៖ 6លេ@េកSង េ,កពូ7នេRS ះអ� ីេផ�ងពីហ% ឹងេទ? 
ខ៖ អត់7ន េRS ះែតមួយហ% ឹងឯង។ 
ក៖ អត់េ�សេ,កពូ ឥឡd វnយុប៉ុ�S ន? 
ខ៖ nយុ ¡សិបU=ំK% ំ។ 
ក៖ =ទ។ េប:េយ:ងគិតTK% ំែខS រ េ,កពូ=នេក:តK% ំអី? ែខអី? ៃថBអីេ,កពូ? 
ខ៖ អរ! អត់¢ំៃថBេទ ¢ំែតK% ំ មួយ£ន់U=ំបួនរយហុកបួន។ 
ក៖ =ទ។ K% ំអីេគ? េប:សិនTេយ:ងគិតTK% ំែខS រ�? 
ខ៖ K% ំមpញ់។ 
ក៖ K% ំមpញ់! ែខអីេ,កពូ? 
ខ៖ អត់¢ំែខ ៃថBេទ។ 
ក៖ អរគុណេ,កពូ។ អ�� ឹងខP Q ំ និងជU7បសួរ�ក់ទង និងUគ¤¥រ 
េU�ពី(¥ែខS រេ,កពូ? 
ខ៖ អត់េចះអីេទ។ 
ក៖ អត់7នេចះអីេទ? េ,កពូណ៎? 
ខ៖ =ទ! អក�រែខS រUeន់េចះតិចៗ។ 
ក៖ អ�� ឹង(¥ែខS រេ,កពូnចnន=ន សរេសរ=នេទ? 
ខ៖ សរេសរអត់េក:តេទ! =នែតnន=នតិចៗ។ 
ក៖ =ទ។ =នnនតិចៗ េហ:យនិងនិ§យច¨ស់ហS ង 
េ*យ¥រេយ:ងជនTតិែខS រ? 
ខ៖ =ទ។ 



ក៖ េ,កពូ6លេ,កពូ! Uស Vកកំេណ:តរបស់េ,កពូេ@ឯ�ែដរ? 
ខ៖ េ@អូរដំបងេនះឯង។ 
ក៖ េ@េនះហS ងណ៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ ចុះ�ក់ទង និងUបវត3 ិn£ហ៍ពិ£ហ៍វ fញ? 
ខ៖ អត់7នេទ េ@7% ក់ឯង។ 
ក៖ អត់7នUបពនª? 
ខ៖ អត់! 
ក៖ អ�� ឹង! េហតុអី=នេ,កពូអត់យកUបពនª? 
ខ៖ មិនដឹងេហតុអីេទ! ឈឺេUច:ន�ស់ ឈឺ«ំង¢ស់ nយុ¡ប៉ុេណះអស់េធSញ 
អស់ស ®វ។ 
ក៖ 6លេ@េកSងេ,កពីឈឺេUច:នអី? 
ខ៖ ឈឺរហូតមក ដល់ឥឡd វក៏ឈឺ ឈឺេធ� :អីមិនេក:ត។ 
ក៖ េ,កពូជួយជU7បj េ,កពូ=នឈឺអីខ̄ះ? 
ខ៖ ឈឺUកពះJុៃំរ°េហ:យ ដូចជះចេW± ររហូត�៎! មិនដឹងTេJគស± ី 
ដល់ទឹក7ត់Jង²³ំចេW± រ´ំងពីជំ�ន់ពពតមក។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ េយ:ងចេW± ររហូត�៎! មិនដឹងTេJគអី។ 
ក៖ ចេW± រ =នន៏យjមិច? 
ខ៖ ចេW± រ³កµ _ត nហ% ឹងរេប�បេពទ¶េគjUកពះ។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ =ទ។ ដល់េនះអត់Tេទ េប:និ§យពីj%  ំអូ! េUច:នែតអត់T។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ ³Jុៃំរ°។ 
ក៖ លក·ណៈេពលេ,កពូ¹ំអីចូលេ� ³មិញ? 
ខ៖ ³ផº Qំមួលេj� ល។ 
ក៖ អរ! ³ផº Qំមួលេj� លណ៎? 
ខ៖ អុឺ! 
ក៖ អ�� ឹងេគj! េពទ¶េគj Uកពះណ៎? 
ខ៖ អុឺ! 
ក៖ Uកពះរមួល Uកពះអីេ�ណ៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ ប៉ុែន3 េ,កពូ=នពិ¥រUគប់Ueន់អត់? 
ខ៖ អូ! 7នអីUគប់Ueន់´ =យស± ី ក៏7ន។ =យ=នេ� ធមS´ 
ប៉ុនUកពះហ% ឹងេធ� :ទុក ពិ=ក�ស់ ពិ=កនិ§យ។ េប:សព�ៃថB វ fញ 
ចូលnកែន̄ង=ស់ ដល់កែន̄ងហ% ឹងកµ _តUបេ*យ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ ចូលេ�ក� Qងហ% ឹងអត់=នេទ ភ័យអីកµ _តអន់ទះ អន់េទង កµ _តមកUតTក់ដី 
UតTក់េជ:ង។ 
ក៖ កµ _ត¥¡វហS ង? 
ខ៖ =ទ។ ប៉ុនជូន6លេ�កµ _តបី បួនៃថBចប់ៗ បេ�3 ងេសរ°មូេ�េពទ¶មក 
គឺឈឺ�ស់។ 
ក៖ ចុះេពលេ,កពូជិះ«ន ជីះអីកµ _តអត់? 
ខ៖ កµ _ត! េnយែត«នអេង» :រៗអេ�� ះ េម:ល! បឹមអស់មកពីេ£ះឥឡd វហ% ឹង។ 
ក៖ Uសេឌ�ងខP Q ំេហ:យអ�� ឹង? 
ខ៖ =ទ។ 
គ៖ nអូនអ�� ឹងែដរ? 



ក៖ =ទ! ខP Q ំUសេឌ�ងេហ:យ។ 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ ¡៊នែតេឡ:ង«នអី¢ប់េផ�:ម។ 
ខ៖ េប:ខP Q ំេគអេង» :រៗអ�� ឹង ឯង¢ប់េផ�:មមកវកៗអស់េហ:យ។ 
ក៖ =ទ។ េហ:យ7នnរមSណ៍j រមួលណ៎? 
ខ៖ =ទ! រមួល អូ! ពិ=កនិ§យ�ស់។ 
ក៖ UបែហលTUកពះ ខុសUបកUកតីណ៎? 
ខ៖ =ទ។ Uកពះ³មិនដឹងjមិច។ 
គ៖ ែរកទឹក ក៏ែរកមិនេក:តែដរ។ 
ខ៖ អត់¡៊នេ�KB យ។ 
គ៖ *ក់ែតពីរអង់ែរកហ% ឹង េ�េហ:យ។ 
ក៖ ឈឺមិច? ដល់េពលអ�� ឹង? េU�ពីUកពះេ£ះេវ�ន 7នអីេទ�តេទ? េU�ពីហ% ឹង? 
ខ៖ ³Uកពះ ³េ£ះេវ�នហ% ឹងឯង។ 
ក៖ 7៉ពីមុខហ% ឹង េធ� :ទុក´ំងពីេកSងមកណ៎? 
ខ៖ =ទ។ េហ:យនិង\� ¥យ។ 
ក៖ \� ¥យណ៎? 
ខ៖ =ទ។ េល:កមុន\� ¥យជិតកន̄ះែខ ដល់ហ% ឹងឈឺេUច:ន�ស់ៗ។ 
ក៖ =ទ។ េ,កពូ¾̄ប់រកj% ែំខS រអី? េUប:U=ស់េទ? 
ខ៖ អូ! ¾̄ប់ែដរ េប:និ§យពីj% ែំខS រមិន=ច់និ§យ េពញ6េស�វអូ! j% ែំខS រ 
ទឹក«ំងUកហម ផ]ិល6ន់អស់េហ:យ «ំងUកហម។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ j% េំពទ¶ ក៏អ�� ឹង។ 
ក៖ អ�� ឹងេ,កពូ7នដឹងេទj 7នវ fធី�? 
េធ� :េnយសុខ(ពេ,កពូល± Uបេស:រTង? 
ខ៖ អត់ដឹងែដរ។ 
ក៖ អត់ដឹងេទណ៎? 
ខ៖ =ទ។ េប:³ឈឺ´ំងពីយូរេហ:យ េម:ល! ¥ម ែសសិបK% ំេហ:យ Ueន់ែតឈឺ។ 
ក៖ =ទ។ ចុះJល់ៃថBមិចែដរេ,កពូ? Jល់ៃថBហ% ឹង? 
ខ៖ Jល់ៃថBេ@ែតអ�� ឹង េម:ល! 6លមុនចូលេ�6រក¿ _យeត់6រ 
ដល់េពល=នេ�ដល់ េគ*ក់=ស់មក7៉បឹមមក 
ចេW± រែវៗេគចេចញមកវ fញមក។ េ@KB យប៉ុនៗេនះអត់អីេទ 
កុំេnយចូលេ�ដល់ ចូលេ�ជិត។ 
ក៖ ហឺុ! ´មពិត¢ក់=ស់គួរែតេ,កពូJ=ំនUតdវ។ 
ខ៖ អុឺ! ពួក7៉កខP Q ំ7% ក់អ�� ឹងែដរ លឺែត=ស់រត់េគច 
លឺែតប៉ុេណÀ ះមិន=នផងពួក7៉កខP Q ំមួយ។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ េគចេnយែតផុត េnយែត=នលឺ លឺតិចៗ=នេហ:យ។ 
ក៖ េ@េពលែដលេ,កពូ7នបÁÂ Uកពះអ�� ឹង េហ:យ³�ក់ទង 
និងnរមSណ៍េ,កពូ េហ:យេ@េពលែដលចង់ចេW± រ ចង់អីហ% ឹង 
េ,កពូ7នnរមSណ៍មិចែដរ? 7នnរមSណ៍ដូចថប់ ឬក៏មិចែដរ? 
ខ៖ េទ! មិនថប់េទ ដល់េពលេយ:ងចេW± រ ចេW± រ²̄ងំមក ³េ�TUតTក់ៃដ 
UតTក់េជ:ង។ អ�� ឹង�៎? 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ UតTក់ខ̂ _នUបេ*យ�៎? 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ UតTក់លÂ ឹបUបេ*យ េហ:យដល់េពល=នចេW± រេហ:យ កµ _តបីយប់ បីៃថBអីណ៎? 
ក៖ អរ!  



ខ៖ េពទ¶មក*ក់េសរ°មូ *ក់j% ផំpស់េnយ េ@ែតចេW± រ។ េពទ¶j eត 
*ក់j% ផំpស់េnយ េ�TចេW± រអត់ឈប់ តែតដក=នUeន់ *ក់េសរ°មូ 
*ក់អី។ 
ក៖ ចេW± រ=នមកពី�េ,កពូ? ឧ�ហរណ៍! ដល់េពលេយ:ងចេW± រម�ង 
³អស់Tតិ=យ អស់Tតិអីេហ:យ? 
ខ៖ មកម�ងរÄអិលUបេ*យ។ 
ក៖ អរ! មិនែមនមកTតិ=យ Tតិអីេទណ៎? 
ខ៖ អត់េទ! រÄអិល =យមកអស់េហ:យហ% ឹង ដល់មកេU6យមក 
សុទªែតរÄអិលមកUបេ*យ។ 
ក៖ អរ! េ@ែតnចU�Uំទ=នេទ�តណ៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ ខP Q ំយល់ពីnរមSណ៍មួយហ% ឹង? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ ខP Q ំយល់! េ*យ¥រខP Q ំ¾̄ប់ជួបអ�� ឹង។ (ពពិ=ក 
េពលខ̄ះេnយេយ:ងពិ=កែមនែទន។ ប៉ុែន3 ! ចុះ�ក់ទង និង6រព¶=ល 
¾̄ប់ជួបចំ�យលុយពg=លេUច:នៗេទ? 
ខ៖ េអ! អត់7នលុយ� េ�ចំ�យដល់េUច:នេទ។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ ចំ�យែតេពទ¶´មភូមិអីហ% ឹងឯង។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ អស់Uតឹមមួយ,នអីហ% ឹងឯង។ 
ក៖ អស់េUច:ន Uតឹមប៉ុហ% ឹងេហ:យណ៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ =ទ។ =ន¾̄ប់េUប:ផលិតផលអី? ល± ៗេទ? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ អត់េទណ៎? 
ខ៖ =ទ។ =នែតេUប:ដូចT អក�រេប៉អីហ% ឹង។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ ដូចឥឡd វេគUប6សnj% សំ± ីៗ មិនែដល=នេUប: បµ ®នៗេគj¥កេម:លេ�ៗ។ 
ក៖ េគចង់េnយ¥កេម:លែដរណ៎? 
ខ៖ ហឺុ! ដល់េយ:ងេម:លេ� ³មិនអ¥� រ¶�ស់�េទ 
េប:េយ:ងJុៃំរ°´ំងពីេកSងមកដល់ប៉ុេណÀ ះ។ 
ក៖ ដូចTមិនអ¥� រ¶អីណ៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ ខP Q ំ! សU7ប់ខP Q ំពីមុនមក²̄ងំ�ស់? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ សូម�ីែតជិះnេទះ េប:ជិះមុខអត់អីេទ។ 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ ¡៊នែតជិះេU6យេ�´ហS ង។ 
ខ៖ េអ! េប:ខ¶ល់គួរអីអត់េទ។ 
ក៖ អ�� ឹង? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ េហ:យខP Q ំមួយេទ�តនិ§យរមួ«ន មិនjUក=៉ល់េ¡ះស± ី យន3 េ¡ះ�៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ =ទ។ គឺ�ងំអស់ ប៉ុែន3អត់មួយ គឺម៉ូ តូ េហ:យនិងកង់។ 
ខ៖ ហឺុ! ម៉ូ តូកង់អត់ពុលេទ។ 
ក៖ ម៉ូ តូកង់េ�ដល់�? ក៏=នែដរ? 



ខ៖ េ�ដល់� ក៏=ន។ 
ក៖ =ទ! អត់ពុលេទ។ 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ ែតខុសពីហ% ឹង សូម�ីែតnេទះជិះេU6យេគ ក៏ពុលែដរ គឺពុលហS ង។ 
ខ៖ អុឺ! 
ក៖ េប:េដ:រមួយេទ�ត អត់ពុលែដរ អ៊ូ ! ¥¡វពុលហS ង មិនដឹងមូលេហតុមកពីអី។ 
អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ =ទ។ េប:ខP Q ំេម:ល ខP Q ំគិតjមកពីUកពះេយ:ងផង Uប7៉ត់េយ:ងេរ�ងេខpយ។ 
ក៖ Uប7៉ត់េខpយណ៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ មិនែមនអង់ទីករអីេទណ៎? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អ៊ÅUប Vស7នផឹកj% អំីល� ីង²̄ងំអត់? េ,កពូ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អត់េទណ៎? 
ខ៖ =ទ។ j% UំកពះផឹកUeន់ែតណូមៗ ក៏ចត់អីតិចៗអត់េទ។ 
ក៖ =ទ។ មួយហ% ឹងេ,កពូគិតj ´ំងពីកំេណ:តមក 
ឬក៏េទ:បេក:តេឡ:ងេពលេពញវ Æយ េទេ,កពូ? 
ខ៖ អត់េទ! េក:តេឡ:ង´ំងពីជំ�ន់ពពតមក ពពតដូចnយុតិចែដរហ% ឹង 
Tងដប់K% ំេហ:យ េក:តរហូតមកេយ:ងអត់ដឹង េយ:ងចេW± ររហូតមក។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ ´ំងពីជំ�ន់ពពតមក។ 
ក៖ េហ:យ�ក់ទង និង6រ¡ត់U=ណ េ,កពូឧសpហ៍¡ត់U=ណេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ ¡ត់U=ណែបកេញ:ស េលង=ល់ េលងអី ¾̄ប់េទ? 
ខ៖ អូ! េលង=ល់¾̄ប់´ ពីេកSងៗ។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ =ល់ទះ =ល់�ត់អីេលង�ស់។ 
ក៖ 6លហ% ឹង! េពលេលងអ�� ឹង 7នកµ _ត 7នអីអត់? 
ខ៖ ដល់េពល²ស់ទឹក7ត់=នកµ _ត ³ឆ± ិតបំពង់ក³កµ _ត។ 
ក៖ អរ! ចុះេប:េយ:ង¹ំទឹក ¹ំអី�ន់ អត់អីេទណ៎? 
ខ៖ អូ! ទឹកអូ ជូន6លខP Q ំ*ក់ទឹក=យអី �ងំ*ក់ទឹកេរ�ងេUច:នបន3 ិច 
=មកវ fញអស់Uបេ*យ កµ _តមកវ fញអស់។ 
ក៖ =ទ។ េហ:យUបែហលTUកពះ³េធ� :ចរ�ខុសកែន̄ងណ៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ ³បU¢ស់UបTគុណណ៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ ³េចះែតេខpយ ហូបទឹកេUច:នអត់=ន។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ កµ _តអស់ឥឡd វ។ 
ក៖ ដល់េពទ¶េគj េយ:ងUកពះណ៎? 
ខ៖ =ទ! េពទ¶េគj េយ:ងUកពះេ£ះេវ�នហ% ឹងឯង។ 
ក៖ Uកពះេ£ះេវ�ន។ េ,កពូជួយជU7ប=នេទj េ,កពូ7នបង
បµ ®នប៉ុ�S ន�ក់ែដរ? 
ខ៖ បងបµ ®នU=ំមួយ�ក់ មួយេ�េណះ មួយេ�េ�ះអស់េហ:យ 
KB យe% អស់េហ:យ។  



ក៖ Uប Vសប៉ុ�S ន? Uសីប៉ុ�S ន? េ,កពូ? 
ខ៖ Uសីែតមួយេទ Uប Vស«ំងU=ំ។ 
ក៖ Uប VសU=ំ អ�� ឹង�ងំអស់ U=ំមួយ�ក់ណ៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ េ,កពូ សូមជួយជU7បពួកeត់j អ%កទីមួយeត់េRS ះអីេ,កពូ? 
ខ៖ ទីមួយ§៉។ 
ក៖ §៉ eត់Uសី ឬUប Vស? េ,កពូ? 
ខ៖ Uសី។ 
ក៖ =ទ។ ចុះប� ីរបស់eត់េRS ះអី? 
ខ៖ ប� ីeត់េRS ះ ឃួន។ 
ក៖ =ទ។ ពួកeត់�ងំពីរ បេង� :តកូន=នប៉ុ�S នន? 
ខ៖ កូនប៉ុ�S នេទ! មិន=នគិតកូនផង U=ំអី។ 
ក៖ កូនU=ំហ% ឹង! 
ខ៖ Uសីមួយ Uប Vសបួន។ 
ក៖ ចុះ! =ទ! Uសីមួយ Uប Vសបួន។ 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ េហ:យេ,កពូ េ,កពូ¢ំេRS ះពួកeត់=នខ̄ះេទ? 
ខ៖ អូ! ¢ំមិន=នេទ។ 
ក៖ ឥឡd វពួកeត់េ@េខត3�េ,កពូ? 
ខ៖ eត់េ@េនះែដរ ប៉ុនមួយៗេ�េ@េនះ េ@េ�ះអស់េ�។ 
ក៖ ជិតៗe% ែដរណ៎? 
ខ៖ េទ! KB យ អ%កខ̄ះេ@ៃប៉លិន អ%កខ̄ះេ@េ7ងអី អ%កខ̄ះេ@េ6ះ¢រ។ 
ក៖ អរ! nហ% ឹងមិនែមនជិតេទ គឺKB យ។ 
ខ៖ =ទ! KB យ េ@េ6ះ6ឡ។ 
ក៖ =ទ។ អ�� ឹងបងបµ ®នទីពីររបស់េ,កពូេRS ះអី? 
ខ៖ ទីពីរខP Q ំហ% ឹងឯង! េRS ះ េយ៉បហ% ឹងឯង។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ ទីបីេRS ះ ឈឺត។ ទីបួនេRS ះ ឈឺន។ ទីU=ំេRS ះ n¢ន់។ ទីU=ំមួយេRS ះ 
nUសស់ Uប Vស�ងំអស់។ 
ក៖ េ,កពូែដលេRS ះ ឈឺតហ% ឹង! Uបពនªeត់េRS ះអី? 
ខ៖ UបពនªេRS ះធី Wប់=ត់េហ:យ។ 
ក៖ មូលេហតុអី? =នeត់¥̄ប់អ�� ឹង? 
ខ៖ ¥̄ប់! ´ម¥� ប់េម:លj រេបង។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ រេបងេគេផ�ងេម:លT រេបងេនះេម:លអត់T។ 
ក៖ =ទ។ អ�� ឹងeត់=នេ�េពទ¶ េ�អីណ៎? 
ខ៖ េ� ជូនេ�េពទ¶។ 
ក៖ អ�� ឹងពួកeត់�ងំពីរ 7នកូនប៉ុ�S ន�ក់? 
ខ៖ អូ! កូនមិន¢ំេទ េUច:នែដរ។ 
ក៖ េUច:នែដរណ៎? 
ខ៖ េប:ក¿ _យេ@KB យៗេពក។ 
ក៖ =ទ។ ¢ំែតមួយ ពីរក៏=ន? 
ខ៖ អត់សូវ¢ំេRS ះពួក³េទ nបµ ®នទីបីហ% ឹង។ 
ក៖ =ទ។ អ�� ឹងeត់េ@េខត3�ខ̄ះ? េ,កពូ¥» ល់េទ? 
ខ៖ អរ! nពីរេ@េ6ះកុង អូ! nបីេ@េ6ះកុង េ@េ6ះ6ឡ មិនសូវដឹង 
´ំងពីពួក³េ@តូចៗដូចមិនសូវ=នជួបe% ផង មិនសូវ¥» ល់េទ។ 
ក៖ =ទ។ អ�� ឹង=នន័យj ពួកeត់ឥឡd វេនះ eត់េធ� :6រWរណ៎? 



ខ៖ =ទ! 6រWរអស់េហ:យ។ 
ក៖ Uបេភទ6រWរអ� ីែដរ? ដឹងអត់? 
ខ៖ េធ� :6រេJងចUក េJងអី�ណី មិនដឹងេទ។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ េ@េ6ះកុង jេJងចUកៗ មិនដឹងេJងចUកស± ី។ 
ក៖ អរ! 6រWរេJងចUកណ៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ ហឺុ! ចុះ�ក់ទង និងបងបµ ®នទីបួនរបស់េ,កពូ េRS ះអី? 
ខ៖ ទីបួនេRS ះ ឈឺត អូ! ឈឺន។ ឈឺនេ�េU� េ�nមិត។ 
ក៖ អ�� ឹង7ឈឺន ឬក៏មិតហ% ឹង! 
ខ៖ កូនក៏មិដឹងេRS ះអីែដរ េភ̄ចអស់េហ:យ។ 
ក៖ Uបពនªeត់េRS ះអី? 
ខ៖ Uបពនªមុន អូ! មិនសូវ¥» ល់េទ សូម�ីnបµ ®នៗ ក៏មិន¥» ល់េRS ះ Uបពនªែដរ។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ អត់¥» ល់េទ។ 
ក៖ អត់¢ំេទណ៎? 
ខ៖ អត់¢ំ។ 
ក៖ ដឹងjeត់7នកូនប៉ុ�S ន�ក់អត់? 
ខ៖ កូនក៏មិនដឹងប៉ុ�S នែដរ កូន! កូនUបពនª³ពីរ បីឯេ�ះ 
មិនដឹងTប៉ុ�S នេទ អត់¢ំ។ 
ក៖ ឥឡd វeត់\̄ស់េ�� ទីណីអស់េហ:យ? 
ខ៖ ឥឡd វេ��េទ េ�េ@6Uបង់អស់េហ:យ។ 
ក៖ 6Uបង់ េខត3=ត់ដំបងណ៎? 
ខ៖ េខត3=ត់ដំបងែដរ។ 
ក៖ =ទ។ អ�� ឹងបងបµ ®នទីU=ំរបស់ពូ េRS ះអី? 
ខ៖ េRS ះ! េRS ះ ¢ន់។ 
ក៖ ¢ន់! eត់7នUគ¤¥រែដរណ៎? 
ខ៖ 7នេហ:យ។ 
ក៖ eត់Uសី ឬUប Vស? 
ខ៖ Uប Vស។ 
ក៖ Uបពនªeត់េRS ះអី? េ,កពូ? 
ខ៖ អត់¢ំេRS ះUបពនª³េទ អត់សូវ¢ំេRS ះUបពនªេគ។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ េម:លៃថBមុនេ�6រកូនេគែដរ ប៉ុនមិនសូវ¢ំេRS ះេគ កូន Uបពនªេគអត់ 
Uបពនªេគមិនសូវ¢ំេRS ះេទ អត់។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ េU£ះខP Q ំសុខ(ពអន់ែដរ ខួរក¨លអីអន់េហ:យ។ 
ក៖ មិនសូវT¢ំណ៎? 
ខ៖ =ទ។ ដូច§យអី nយុែវង�ស់។ 
ក៖ =ទ។ អ�� ឹងខP Q ំ! បងបµ ®នអ៊ÅUប Vស7នែតU=ំ�ក់ U=ំ�ក់អី? 
ខP Q ំេ@សល់មួយេទ�ត? 
ខ៖ U=ំមួយ�ក់។ 
ក៖ Uសីអី? 
ខ៖ Uប Vស។ 
ក៖ Uប Vសែដរ។ 
ខ៖ nមួយេ@ឯេ�ះ េ@េស�មJបអូ។ 
ក៖ េ@េស�មJប។ 



ខ៖ េRS ះ nUសស់ េ@េស�មJប។ Uបពនªអត់ដឹងេRS ះេគ េភ̄ច មិនដឹងេទ 
េ�ះដឹងក៏េភ̄ចេRS ះអស់ែដរ។ 
ក៖ Uសស់អី? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ Uសស់េ@មº Q ំ�? 
ខ៖ េ@េស�មJប មិនដឹង³េ@� មិនដឹងែដរ។ 
ក៖ េ*យ¥រUស Vកកំេណ:តខP Q ំេ@េស�មJបែដរ អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ ហឺុ! មុនដំបូង³េ�រដ0 អូ! េ�¢ំផ]ះេnយ=Jងំ។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ ដល់េU6យ=Jងំេ�=ត់េ� ³េ@េជÈទិញកង់បីអីរត់េ@ហ% ឹង។ 
ក៖ =ទ។  
ខ៖ េ�មកៗែដរ ដល់Uបពនª³េRS ះស± ី Uបពនªកូន ក៏អត់¢ំ។ 
ក៖ ប៉ុែន37នដឹងj 7នUបពនª  7នកូនណ៎? 
ខ៖ =ទ! កូនពីរ កូនUសីពីរ។ 
ក៖ eត់រតធុកអីេ�ណ៎? 
ខ៖ រត់កង់បី។ 
ក៖ =ទ! រត់កង់បី។ �ក់ទង និង! ហ% ឹងអរគុណេ,កពូ 
ែដល=នេរ�បJប់�ក់ទង និងបងបµ ®ន។ អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ ចំណុចមួយេទ�តឪពុក7� យ េហ:យនិងជីដូនជី´ 
េហ:យ7� យរបស់េ,កពូេRS ះអី? 
ខ៖ 7� យេRS ះ យុ៉ត យុ៉ង។ 
ក៖ eត! 
ខ៖ ¥̄ប់=ត់េហ:យ។ 
ក៖ 6លហ% ឹង! eត់Uបកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ េធ� :ែUសហ% ឹងឯង 7នអី 7នែតេធ� :ែUស។ 
ក៖ eត់¥̄ប់´ំងពីnយុប៉ុ�S ន? 
ខ៖ nយុចិតប៉ុ�S នេទ! េទ:បមួយK% ំេនះែដរហ% ឹង។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ េទ:ប¥̄ប់Uបែហល UបែហលមួយK% ំេនះឯង មិន�ន់ដល់មួយខួប េ@។ 
ក៖ eត់¢ស់ជJណ៎? 
ខ៖ =ទ។ អូ! eត់Jុៃំរ°ែដរ eត់ទឹកេ�មែផ±ម។ 
ក៖ =ទ។  
ខ៖ Jុៃំរ°យូរេហ:យ ´ំងពីស�̄ក់រហូតដល់េដ:រអត់រចួ 
េដ:រអត់រចួរហូតដល់nទឹកេ�មែផ±មហ% ឹងរហូតមក េ@កេន] ររហូត 
េទ:ប¥̄ប់ឥឡd វៗហ% ឹងែដរ! ជិតមួយខួបែដរេហ:យដឹង ែខបី ែខបួន =ន! 
=នមួយខួប។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ េប:ឪពុក Wប់´ំងពីnពត ¥̄ប់´ំងពីnពត មិនដឹងេ�� =ត់រហូត 
េ�េពទ¶=ត់េ@េពទ¶ មិនដងឹេគយកេ�ៃវេ¢លេ@ឯ� =ត់េហ:យ។ 
ក៖ =ទ។ អ�� ឹងជីដូនជី´²ង7� យ េRS ះអីេ,កពូ? 
គ៖ អរ! ³មិនដឹងេទ ³តូចៗ។ 
ក៖ អត់អីេទ ពg§មេឆ̄:យេ�? 
ខ៖ េRS ះ យុ៉ត។ 
ក៖ ´យុ៉តណ៎? 
ខ៖ =ទ! ´យុ៉ត។ 
ក៖ ´យុ៉ត §យ? 



ខ៖ §យស± ីេទ! eត់ខូចយូរេហ:យ ´ំងពីេយ:ងេ@ពីតូច េភ̄ចេRS ះeត់=ត់។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ េភ̄ច§យ=ត់។ 
ក៖ ¢ំ=នែត´យុ៉តណ៎? 
ខ៖ =ទ! ¢ំែត´។ 
ក៖ =ទ។ េហ:យ�ក់ទង និងបងបµ ®នេ@²ងឪពុកវ fញ អ�� ឹង�៎? 
ឪពុកេRS ះអីែដរ? ឪពុករបស់អ៊ÅUប Vស? អូ! េ,កពូ? 
ខ៖ េRS ះ េឈ:យ។ 
ក៖ =ទ។ ´េឈ:យ ឪពុក7� យeត់េRS ះអីែដរ? 
ខ៖ េម:ល! ¢ំេRS ះែត ´ៃឆ §យេអ�ន។ 
ក៖ ´ៃឆ §យេអ�នណ៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ េហ:យUស Vកកំេណ:តរបស់ពួកeត់េ@ឯ�ែដរ? 
ខ៖ េ@េ7ង។ 
ក៖ េ@េ7ង ឬស�ីអី? 
ខ៖ =ទ! េ@េ7ងឬស�ី។ កូនេ�eត់ប៉ុ�S ន? ក៏អត់¢ំេRS ះកូនេ�ែដរ។ 
ក៖ =ទ។ អ�� ឹងេ,កពូnចជU7ប=នប៉ុ�S ន? ក៏ប៉ុហ% ឹងេ�? 
េហ:យឪពុករបស់េ,កពូ 7នបងបµ ®នប៉ុ�S ន�ក់? 
ខ៖ អត់¢ំេទ! ដឹងប៉ុ�S នេទ។ េប:¢ំ ¢ំ=នែតបួន�ក់ បួន 
េហ:យWប់អស់េ�មិនដឹងេRS ះអីខ̄ះេទ។។ 
ក៖ =ទ។ ចុះអ%កបួន�ក់ហ% ឹង! េ,កពូ¢ំេRS ះេទ?  
ខ៖ េម:លបងេគេRS ះ ពូឈួម។ ប�] ប់មកឪពុកខP Q ំេRS ះ េឈ:យ។ 
េហ:យមួយេទ�តUសីេRS ះអីេទ! ¢ំេÊមួយេទ�តេRS ះ ឈួន។ nUសីេ�ះ 
អត់¢ំេRS ះ េភ̄ច=ត់េហ:យ េU£ះeត់Wប់យូរេហ:យ។ 
ក៖ =ទ។ ចុះ7� យរបស់េ,កពូ 7នបងបµ ®នប៉ុ�S ន�ក់ែដរ? 
ខ៖ អត់¢ំ។ 
ក៖ អត់¢ំេទណ៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ េ,កពូ7នបងបµ ®ន ឥឡd វហ% ឹង! 7នបងបµ ®នែដលរស់េ@េU�Uបេទសេទ? 
ខ៖ 7ន! ក¿ _យៗ7ន´។ 
ក៖ eត់េ@Uបេទស�? 
ខ៖ េ@nេមរ fក។ 
ក៖ ប៉ុ�S ន�ក់? េ,កពូ? 
ខ៖ ក¿ _យ! jបងបµ ®ន មិនែមនក¿ _យេទេ@េ,កពីរ សព�ៃថBេ@U=ំអូ។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ Uប Vស អូ! Uសីមួយ Uប Vសមួយដំប។ 
ក៖ =ទ។ អ�� ឹងេ@រដ0មួយ�? 
ខ៖ អត់ដឹង! ហ% ឹងអត់ដឹងេទ។ 
ក៖ េហ:យេគឧសpហ៍�ក់ទងមកអត់? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ *ច់រយៈe% បុិតណ៎? 
ខ៖ =ទ! យូរៗ�ក់ទង េអ! េគមកយូរៗម�ងែដរ។ 
ក៖ អរ! ប៉ុែន3អត់�ក់ទងe%  ´មរយះេហ� សបុកអីេទណ៎? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ េគឧសpហ៍មកេលងែដរណ៎? 
ខ៖ ឥឡd វ²នមកេលងU=ំ U=ំមួយK% ំេហ:យ ដូចមិនែដលេឃ:ញមក 
´ំងពី7� យ¥̄ប់មក មិនែដលេឃ:ញមក ¥B ត់ឈឹង។ 



ក៖ =ទ។ េ,កពូអត់7នUបពនªណ៎? 
ខ៖ អត់7នUបពនª។ 
ក៖ អ�� ឹងសU7ប់េ,កពូ\] ល់ សុខ(ពពីមុន េហ:យនិងឥឡd វខុសe% េទ? 
ខ៖ អត់ខុសe% េទ ែតប៉ុហ% ឹងឯង េJគរហូតមកអ�� ឹងឯង។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ =ទ។ កUមTេទ�ត�។ 
ក៖ អ�� ឹង�ក់ទង និងជីវ(ពរបស់េ,កពូវ fញ ពីមុន េហ:យនិងឥឡd វខុសe% េទ? 
ខ៖ េអ! ពីមុន េហ:យនិងឥឡd វេរ�ងUeន់បន3 ិច។ 
ក៖ Ueន់Tងមុនណ៎? 
ខ៖ Ueន់j ³មិនខ�ះមុខ ខ� ះេU6យ ³nចរស់=ន�។ 
ក៖ =ទ។ 6លពីេ@េកSង េត:េ,កពូេរ�នេ@ឯ�? 
ខ៖ េរ�នេ@អូរដំបងេនះឯង។ 
ក៖ =ទ។ =នUតឹម�េ,កពូ? 
ខ៖ =នj% ក់ទីបី j% ក់ទីបី ទីបួនែដរ ប៉ុនអត់េចះ េរ�នមិនេចះ ដល់j% ក់ទីបួន 
j% ក់ទីបួន។  
ក៖ េ,កពូេចះnនេហ:យ´? 
ខ៖ េចះnនតិចៗ។ 
ក៖ 6លេរ�នទីបួន េ,កពូ7នមិត3ភក3 ិជិតស% ិតេទ? 
ខ៖ មិនែដល7នមិត3ភក3 ិេទខP Q ំ Ueន់ែតJប់nនe% តិចៗ7ន។ 
ក៖ េ,កពូ¢ំេRS ះពួកeត់ 7% ក់ ពីរ�ក់េទ? េ,កពូ? 
ខ៖ មួយេ�ះេRS ះ ចក់។ មួយេទ�តេRS ះ Kត 7នែតពីរហ% ឹងឯងស% ិត 
ជិតស% ិត7នែតពីរហ% ឹងឯង។ 
ក៖ ជិតស% ិតណ៎? ¾̄ប់¢ំអនុសpវរ Ëយ៍េលងជុំe% អត់? 
ខ៖ អត់¢ំេទ។ 
ក៖ េR̄ះe% អត់? 
ខ៖ អត់ែដលេR̄ះេទ។ 
ក៖ �ក់ទង និងមÌ ®ប េ,កពូ¾̄ប់េរ�នចំអិនមÌ ®បពីឪពុក7� យ ពីមនុមកេទ? 
ខ៖ អត់ែដលេទ មÌ ®បេចះេធ� :ខ̂ _នឯងខ̄ះៗ អត់ែដលេរ�ន។ 
ក៖ =ទ។ ចុះសU7ប់េ,កពូ\] ល់ េ,កពូចូលចិត3ពិ¥រមÌ ®បអីែដរ? 
ខ៖ មÌ ®បខP Q ំចូលចិត3Tងេគ គឺមÌ ®បសម̄មÍ ®រ ស̄មÍ ®រចូលចិត3Uបេ*យ។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ មÍ ®រ¥ច់េe។ 
ក៖ មÍ ®រេUគÎង មÍ ®រUតីណ៎? 
ខ៖ =ទ។  
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ មÍ ®រេnយែតមÍ ®រ។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ ចូលចិត3Uបេ*យ។ 
ក៖ ដូចខP Q ំែដរ េnយែតមÍ ®រ។ 
ខ៖ េnយែតមÍ ®រៃUបៗ ហូប=ន។ 
ក៖ មិនjUកdចKS រ Uកdចអី េnយែតជូរ¹ំហS ង។ 
ខ៖ K! េប:Kវ fញ =យអត់=នេទ ¥ច់nំង ¥ច់អីអត់=នេទ 
េប:សិនេ¥B រអីវ fញ េ¥B រUeន់បន3 ិច។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ េហ:យនិងសម̄មÍ ®រេeកៗ *ក់=យមកតិតក់ៗេ@ហ% ឹងឯង។ 
ក៖ =ទ។ អ�� ឹង�ក់ទងេរÈង(គវ fញ េ,កពូ¾̄ប់េម:លេរÈង(គអីខ̄ះ? 
េ,កពូ? 



ខ៖ អូ! មិន¢ំេទ។ 
ក៖ េរÈងៃថ ែខS រ ឥ�Ï  កូេរ° ចិន ¾̄ប់េម:លេទ? 
ខ៖ ¾̄ប់េម:ល�ងំអស់ ប៉ុនមិន¢ំេទេរÈង។ េរÈងៃថសព�ៃថBដឹង¢ំអី 
េម:លៗេ�សព�ៃថB េរÈងអីែដល¢ំេ� េម:លអត់=ន¢ំេរÈង ¢ំអីេទ។ 
ក៖ េម:លកំដរៗណ៎? 
ខ៖ េម:លកំដរែភ%កហ% ឹង�៎! ឥឡd វសព�ៃថBខួរក¨លែលងដំេណ:រ6រេហ:យ។ 
ក៖ មិនសូវអំេ�យផលណ៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ ស] ះ និងកµ _តហ% ឹង? 
ខ៖ =ទ។ វល់ៗេរ�ងែតេសសឺុរវ fលមុខអីហ% ឹង សឺុរៗងងិតមុខ។ 
ក៖ =ទៗ។ េ,កពូជួយជU7ប=នេទj េពលទំេនរេ,កពូចូលចិត3េធ� :អ� ីខ̄ះ? 
ខ៖ េពលទំេនរ7នស± ី 7នែតេម:លទូរស័ព]ហ% ឹង និងទូរទស�ន៍។ 
ក៖ បំ=ត់អផ�V កណ៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ 7នេហ� សបុកអត់? 
ខ៖ 7ន។ 
ក៖ 7នេÐហ� ន 7នមិត3ភក3 ិក� Qងេហ� សបុកអត់? 
ខ៖ អត់7នផង។ 
ក៖ 7នខ̄ះអត់? េហ:យេ,កពូ=នេដ:រេលងប៉ុ�S នេខត3? 
´ំងពីេកSងមកដល់ឥឡd វហ% ឹង? 
ខ៖ អូ! eS នែដល=នេដ:រេ��េទ េខត3=ត់ដំបងេយ:ងហ% ឹង 
Ueន់ែតេដ:រ´មភ% ំអីហ% ឹង! ឯកភ% ំ ឯកអី ឯកភ% ំេ�=នម�ង។ 
ក៖ =នម�ងណ៎? 
ខ៖ =ទ។ េហ:យេម:ល=ត់ដំបងហ% ឹង េ�េលងឯកភ% ំម�ង ទីភ% ំសំេÊម�ង។ 
ក៖ េសកសក? 
ខ៖ អត់ែដលេ�! េ�ភ% ំស± ីេទេ�ះ! 
ក៖ =ណន់? 
ខ៖ អុឺ! =ណន់។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ ម�ងៗប៉ុហ% ឹងឯង។ ផុតពីហ% ឹងeS ន=នេដ:រេ��េទ 
មិន¥» ល់Uស Vកអស់ក� Qងេខត3=ត់ដំបងផង។ 
ក៖ =ទ។ អ�� ឹងេ@²ងភ% ំេខ�វ? 
ខ៖ អត់ែដល¥» ល់េទ។ 
ក៖ អត់ែដល¥» ល់ណ៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ ចុះេខត3េ£ធន៍¥ត់ ¾̄ប់េ�េទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ េខត3Uពះសីហនុ¾̄ប់េ�េទ? េ,កពូ? 
ខ៖ េហ! េ�ដល់អីឯេ�ះ KB យ�ស់។ 
ក៖ ចុះភ% ំេពញ? 
ខ៖ អត់ែដលេដ:រេ��េទ =ត់ដំបង¥» ល់មិនអស់ផង។ 
ក៖ អ�� ឹងេស�មJប¾̄ប់េ�េទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ U=¥ទ! U=¥ទអង»រវត3? 
ខ៖ អត់nលីង។ 
ក៖ nហ% ឹងកែន̄ងេបតិកភ័ណÏ ? 
ខ៖ =ទ។ កែន̄ង! ប៉ុនេយ:ងជិះ«នអត់=ន េ��រចួ។ 



ក៖ ប៉ុែន3 េ,កពូ¾̄ប់=នេម:ល´មទូរស័ព]អីេទ អំពីU=¥ទអង»រវត3អី? 
ខ៖ =ទ! ¾̄ប់េម:លែដរ។ 
ក៖ េឃ:ញ¥± តេទ? េ,កពូ? 
ខ៖ ¥± ត´។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ ក� Qងទូរស័ព]អីេគបេWÂ ះមក អ%កខ̄ះេគបេWÂ ះៃថBគង់ និងU=¥ទអី 
nហ% ឹងល± េម:ល�ស់។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ មិច=នេ�អ�� ឹង កែន̄ងហ% ឹង? 
ក៖ អ� ីែដលខP Q ំដឹង គឺ6រ¥ងសង់ពីេដ:មេគេ�j វ fស� ករ�? 
ខ៖ ហ% ឹង! 
ក៖ េគ=ន¥ងសង់³�ក់ទង និងUពំ7៉ញ់សិកp�? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ ខP Q ំអត់ដឹងច¨ស់ ប៉ុែន3ខP Q ំនិ§យ´មអ� ីែដលខP Q ំយល់�? 
ខ៖ អុឺ! 
ក៖ េហ:យកំពូលអង»រវត3³Uតdវ និងពន̄ឺUពះnទិត¶រះមក 
អ�� ឹងេ@េពលUពះnទិត¶រះមក ³7នK% ំ ៃថBែខមួយេ�ះមក ចំ! 
រះមកចំេ@ក�� លកំពូល។ 
ខ៖ ចំកំពូល។ 
ក៖ =ទ។ េហ:យ³Tនិមិត3របូៃនអង�ត់ផ�ិតៃនពិភពេ,ក អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ =នន័យj ³TnចÑ រ fយៈ =នន័យj អ¥� រ¶ែមនែទន។ 
ខ៖ អ¥� រ¶ែមនែទន។ 
ក៖ =ទ។ េហ:យ³ែបរមុខេ�ទិស²ងលិចអង»រវត3�? U=¥ទេផ�ងៗ 
គឺែបរមុខេផ�ងៗេ�ទិស²ងេក:តអ�� ឹង�៎? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ ប៉ុែន37នែតU=¥ទអង»រវត3មួយេទ ែដល=នែបរមុខេ�ទិស²ងលិច 
លក·ណៈពិេសសរបស់³�? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ =ទ។ េហ:យ³7នេរÈងេUច:នែដលខP Q ំអត់ដឹង 
េហ:យ³ក¥ងេឡ:ងេ*យUពះ=ទជ័យមS ័ងទីពីរ ប�] ប់មក! 
Uពះ=ទជ័យមS ័ងទីU=ំពីរហ% ឹង eត់តពីUពះ=ទសូរ f§គអ�� ឹង�? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ តៗមករហូត! េហ:យអ� ីែដលអ¥� រ¶ គឺUបេភទថSភក់ធំៗេ�ះ 
គឺដឹកមកពីKB យៗេទ�ត ដូចដឹកមកពីភ% ំគូែលន អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ =ទ។ េហ:យដឹក´មដំរ Ë អូស´មដំរ Ëអី ទU7ំមកដល់ក� Qងទី,នអង»រ 
េហ:យេ@ជុំវ fញអង»រ អូ! 7នU=¥ទេUច:ន�ស់�៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ U=¥ទសុទªែតធំៗេទ�ត�៎? 
ខ៖ អុឺ!  
ក៖ េម:លេ�េប:េដ:រេលងអី គឺេម:ល! េប:សិនTេដ:រអី 
7នអ%កបកែUបេnយេយ:ង�៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ គឺល± ែមនែទន? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ េ*យ¥រេគដឹងច¨ស់ េគយល់អ�� ឹង�៎? 



ខ៖ =ទ។ បµ ®នៗេគបបួលេ�ែដរ បបួលeត់េ�ែដរែនក! 
eត់ចង់េដ:រសប¨យeត់ េហ:យេយ:ងេ�មិចេក:ត េប:េ�ពុលែត«នហ% ឹង 
េ�មិចរចួ។ 
ក៖ េប:សិនTេ,កពូជិះកង់ហត់ ែបកេញ:ស ក៏ពុលែដរណ៎? 
ខ៖ អរ! ជិះកង់មិនអីេទ េអ! េប:ជិះកង់េយ:ងហត់²̄ងំមក³²ស់ទឹក7ត់មក 
ចេW± រេហ:យ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ ៃថBUeន់ែតរត់ហត់បន3 ិចមកពិ=ក េបះដូងខP Q ំ³អត់សូវេដ:រេទ។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ សព�ៃថBហត់អីបន3 ិចមិន=នេទ េបះដូងេធ� :ទុក េង:ប6ប់អុស 
6ប់ដីេរ�ងហត់បន3 ិច េរ�ងដូចមិចេទ េបះដូង³អត់ចង់េដ:រ។ 
ក៖ ដូចTខុសUបUកតីហS ងណ៎? 
ខ៖ ហ% ឹងេហ:យ! ³េ�Uស³ងងងិត។ 
ក៖ =ទៗ។ 
ខ៖ វគ» េU6យេនះឈឺធBន់ ឈឺ! ឈឺ«ំងផតក¨ល´េនះ។ 
ក៖ ហឺុ! 
ខ៖ េហ:យ³ផត´េនះ។ 
ក៖ អ�� ឹង? 
ខ៖ =ទ។ េហ:យខP Q ំេចះែតឈឺក¨លៗ ខP Q ំេចះែតឆBល់ មិចេក:តស± ីហ% ឹង។ 
ក៖ ផតេពញហ% ឹងណ៎? 
ខ៖ ³េហ:ម េនះេហ:ម េហ:មលឹបjÒ ល់ លឹបjÒ ល់មួយចំេហ�ង�។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ េពទ¶េnយេ�យួន េពទ¶ធំ។ 
ក៖ េពទ¶េវ�ត�មអី? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ េ�មិចែដរ? 
ខ៖ ខP Q ំមិនេ�េទ េ�Wប់ដែដលៗ �េម:ល7% ក់ឯង! អស់លុយេUច:ន ³Uកផង។ 
ក៖ េគUeន់ែតពg=លអត់យកលុយណ៎? 
ខ៖ =ទ។ េទ! 
ក៖ េគយកលុយែដរ? 
ខ៖ េគមិនយកលុយ អស់¥ហុយពីេយ:ងេ� ក៏ធBន់ែដរ។ 
ក៖ =ទ! KB យUeន់ែដរណ៎? 
ខ៖ =ទ។ េហ:យេ�7នលុយឯ� េម:លពួកេ�ះនិ§យj េ�§៉ប់ែដរ 
U=ំមួយែខអី! េគកំណត់េnយេយ:ង។ 
ក៖ =ទ។ Uតdវែតេ�េម:លម�ងេទ�តអី អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ ´ំងពីហ% ឹងមក។ 
ក៖ ដល់អត់Tផតណ៎? 
ខ៖ ³ដូចខÓ Qះអី េប:េពទ¶េម:លេគj េពទ¶េម:លេគj េយ:ងេហ:ប�៎! េហ:nេនះ 
េគេ�រ,²�ំ។ 
ក៖ ³7នកែន̄ងUកេល�ករបស់³ណ៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ ដល់េពលេនះ³រមួវ fញមកណ៎? 
ខ៖ េ�³ផត។ 
ក៖ =ទ។ ចែម̄កៗណ៎? អ៊ÅUប Vស? 
ខ៖ =ទ។ 



ក៖ ចុះអ៊ÅUប Vស េ�វត3េ�³°  ឬក៏²ងUគិ¥] នអីអត់? 
ខ៖ វត3េ�ែដរ េ�ម�ង 7៉េយ�ម។ 
ក៖ =ទ។ ហ% ឹង! អរគុណអ៊ÅUប Vសែដល=នជU7បអំពី! មិញ�ក់ទង 
និង6រកំ¥ន3  េហ:យនិង6រេដ:រេលង េហ:យចង់ដឹងអំពីអង»រវត3។ 
ខ៖ អុឺ! 
ក៖ េហ:យឥឡd វហ% ឹង! និ§យអំពីសុខ(ពរបស់អ៊ÅUប Vសវ fញ អ�� ឹង�៎? េ,កពូខ̄ះ? 
អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ =ទ។ មួយេទ�ត�ក់ទង 
និងUក VមUគ¤¥ររបស់េ,កពូ¾̄ប់7នអ%កេចះេលងតÐន3 ីេទ? 
ខ៖ អត់7នេទ។ 
ក៖ អត់7នេទណ៎? ចុះ�ក់ទង និងUបេភទកី«Uប*ល់ 7នអ%កេចះេលង 
ចូលចិត3េម:លេទ? 
ខ៖ ចូលចិត3េម:លែដរហ% ឹង! កី«Uប*ល់ចង់េនះេហ:យ ទូរេ� 
ប៉ុនអត់7នអ%ក�ចង់*ល់អី អត់7នេទ។ 
ក៖ =ទ។ Ueន់ែតnចេម:លសប¨យ អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ េម:លេnយសប¨យnរមSណ៍។ 
ក៖ េ,កពូឥឡd វ7នផ]ះេទ? 
ខ៖ 7នអី! 7នែតខ]មេនះឯង សំុដីេគេ@េនះឯង។ 
ក៖ nេនះេគេ�j ខ]មណ៎? 
ខ៖ អុឺ! 
ក៖ អរ! ខ]ម =ទ។ 
ខ៖ េJង! jេJងអ�� ឹងចុះ។ 
ក៖ =ទៗ! មួយែដលណ៎? 
ខ៖ េJង*ក់7ន់ UតីUកឹម ចិ�� ឹមេលងអីហ% ឹង។ លក់Ueន់=នចិ�� មឹUកពះ។ 
ក៖ UតីUកឹមលក់=នមួយប៉ុ�S ន? 
ខ៖ មួយ7៉£ន់ ពីរ£ន់េរ�លហ% ឹង។ 
ក៖ លក់=នមួយ7៉£ន់េរ�លេទ? 
ខ៖ េអ! 7នបួន U=ំ£ន់ែដរ តែតេយ:ង³ពូែក²េំ�=នបួន U=ំ£ន់។ 
ក៖ ចុះUតីUកឹម³7នៃចទឹក Uតdវេទ? 
ខ៖ =ទ! ែត=ត់បរ f¥Ô ន³� បំ=ត់មូសអី។ 
ក៖ អរ! បំ=ត់មូស បំ=ត់អីែដរណ៎? 
ខ៖ ែខវសpដួស=នមួយគីឡd ៗ។ 
ក៖ UតីUកឹមអូ? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ េ�¢ប់ពី�=ន? 
ខ៖ េ@ទឹក! UតីUកឹមេ¹ះខ̂ _នេយ:ង។ 
ក៖ អរ! េហ:យJល់ៃថBហ% ឹង អ៊ÅUប Vស7នលក់ែដរអី?  
ខ៖ សព�ៃថBេនះ7នលក់ ប៉ុនលក់មិនសូវ*ច់។ 
ក៖ អរ!  
ខ៖ ¢ប់ពីែខបី ែខU=ំមួយរហូតេ� =ន7នេទ�ត។ 
ក៖ អរៗ! ប៉ុែន3អ៊ÅUប Vស7នសល់លក់ែដរេទ�តណ៎? 
ខ៖ 7ន! េ@ែត7ន។ 
ក៖ អូេខ! េ*¥រេពលខ̄ះេ@´ម£ង េ@´មអី (គចហេរ ËនUតីUកឹមណ៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ nហ% ឹងេប:េយ:ងយកេ�*ក់ក� Qង£ងអី ³nចWប់អត់? 
ខ៖ តែតយូរ=នWប់ ³អត់ចំណីសីុ។ 



ក៖ េទ! ប៉ុែន3ក� Qង£ង សម�d រ�ស់? 
ខ៖ =ទ។ 7ន*ក់ែតUតីមួយហ% ឹងេ� មួយែខ ពីរែខ eS នអីេក:តហ% ឹងេទ។ 
ក៖ ³សីុអស់ហS ង? 
ខ៖ អស់េហ:យរក=នែតUតីមួយ។ 
ក៖ =ទ។ ³Wប់េWយ¥រអត់ចំណីមិនែមនេ*យ¥រទឹកេទណ៎? 
ខ៖ ទឹកផង។ 
ក៖ ទឹកផង? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ ទឹកអត់ល± ក់េទ? 
ខ៖ ទឹកេយ:ង¢ស់េ@ក� Qង£ងកំjអត់7នេមេJគ�ស់។ 
ខP Q ំ*ក់Uតី´ម£ងមួយៗតិចក៏Wប់=ត់។ 
ក៖ Uតីអីេគ? 
ខ៖ UតីUកឹមហ% ឹង។ 
ក៖ អូ³nចWប់ែដរណ៎? 
ខ៖ =ទ។ េម:លេ�េឃ:ញnេនះWប់=ត់េÕះញnេ�ះWប់=ត់។ 
ក៖ មកពីរេយ:ងអត់ដូរទឹកដូរអី។ 
ខ៖ ទឹក¢ស់បង�រេមរផង។ 
ក៖ េ*យ¥រខP Q ំម3ងេ�ះ ខP Q ំយកUតីU6ញ់េ*យ¥មួសេUច:នេពក។ 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ *ក់UតីU6ញ់មួយ=នU=ំៃងWប់=ត់។ 
ខ៖ ទឹក£ងំេយ:ងមិនដឹង§៉ងេមច 7នេមេJគ�ស់។ អត់ទឹក*ពិំ=កែដរ 
អ%កផឹកទឹកអត់*អូំស កំjទឹក£ងទឹកេភ̄Öងអី¥± តេ�ះ េ@េនះបង�រេមេJគ។ 
ក៖ ក៏េប:សិនTទឹកេ�ះ¢ក់េចញចូលៗដូចTUតីUកឹមអត់អីេទណ៎។ 
◌៎។ 
ខ៖ អត់អីេទ។ 
ក៖ ែតទុកយូរnំអត់េក:តេទ។ 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ ចប់េហ:យខP Q ំ មូសេUច:ន�ស់។ 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ េ*យ¥រខP Q ំរស់េ@កែន̄ងទំ�បអ�� ឹង�ស់។ ចងរកUតីUកឹមែដរ 
ហ% ឹងេហ:យចងរកវ fធីេដ:ម�ីេ*ះU¥យ³។  
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ ហ% ឹងអ៊ÅUប Vស6លេ@េកSង¾̄ប់េរ�នជំ�ញអីខ̄ះេទ? 
ខ៖ អត់¢ំេទេរÈនTមួយនរ�ខ̄ះេទេUច:ន�ស់។ 
ក៖ េនះអ៊ÅUប Vស nេនះេគេ� nេនះTជំ�ញមួយែដរ។ 
អ៊ÅUប Vសnេនះ6ច់លួសេធ� :អី? 
ខ៖ 6ច់លួសេធ� :សុ៊ម។     
ក៖ េធ� :ស៊Åណ៎?  
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ nេនះជំ�ញេធ� :សុ៊Å។ េ,កពូេធ� :លក់ ឬក៏េធ� :េUប:U=ស់? 
ខ៖ េធ� :លក់ឯ�េធ� :អត់¥± តផង។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ េម:លUeន់ែត£ត់លួសេមះមួយៃថBេហ:យ ជិតមួយៃថBេហ:យ។ 
ក៖ =ទ។ 
ខ៖ េហ:យេធ� :លក់េមច=នសីុ។ 
ក៖ nហ% ឹងទិញេគមក? 
ខ៖ ទិញេគមកnលួសេគeត់ពីេØ± េ�ះ។ 



ក៖ ឧសទិញពី�មកេ,កពូ?   
ខ៖ ទិញ´មេអត¢យ។ 
ក៖ ឧស មកដល់កែន̄ងេអត¢យសំុទិញេគ´មងណ៎? 
ខ៖ =ទ។ ³ធូរៃថ̄Tងលួសេយ:ង។ 
ក៖ =ទ។ េ,កពូ7នបទពិេ¥ធន៍ល± ៗេទ? 
ខ៖ មិន7នអីេទ។ 
ក៖ ក3 ីUសៃមរបស់េ,កពូ ធំេឡ:ងចង់េធ� :អីែដរ? 
ខ៖ ធំអីេទ�តអស់ធំេហ:យ។ eS នគេU7ងេធ� :អីេទ។ 
Ueន់ែតរកែតលុយចិ�� ឹមខ̂ _នេnយែត=នរស់ៗេ�=នេហ:យ។  
ក៖ =ទ។ អ�� ឹងខP Q ំអ៎គុណេ,កពូែដលផ3ល់6រស78 ស 
េហ:យមុននឹងប�� ប់ខP Q ំចង់ជំJបេ,កពូរ�ក់ទងនឹងេeលបំណងៃន6រស78 ស
េនះ 
គឺេដ:ម�ីរកpេ@ជីUបវត3 ិ\] ល់ដល់កូនេ�ជំ�ន់េU6យែដលeត់nចេរ�នសូUតហ% ឹ
ង�ស់។ 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ អំពីជីវ(ព អំពីទុកលំ=ករបស់អ៊ÅUប Vសែដល7នកន̄ងមក។ 
ហេហ:យ�មួយេទ�ត 
េដ:ម�ីេnយ²ង¥កលវ fទgល័យ²ងខP Q ំេនះnចេរ�នសូUតពីអំUប Vស=នែដរ 
�ស់េ,កពូ។ 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ TចុងេU6យេត:េ,កពូ7នមតិេ§បល់អីសU7ប់\3 េំផÙ:រTចុងេU6យេទ? 
ខ៖ \3 េំផÙ:រអីេប:អត់េចះនិ§យផងេ�ះ។  
ក៖ ចង់េnយ? 
ខ៖ \3 េំផÙ:រអីេប:អត់េចះ? 
ក៖ Tក់ែស3 ង។ េ,កពូអត់គូរ 
ចុះចងេnយេកSងៗជំ�ន់េU6យអត់គូរដូចេ,កពូ ឬក៏7នគូរ។ 
ខ៖ អត់គូរេ@7% ក់ឯង§៉ប់�ស់ 
Uស¤សលមិនUស¤សឈឺ7% ក់ឯងយប់Uពលប់§៉ប់�ស់។ 
គ៖ អត់សូវ7នអ%កេម:លែថរ។ អត់7នកូន7នេ� 
=ទអ�� ឹងពួកេគគួរែត7នគួរណ៎? 
ក៖ អ�� ឹងពួកេគគួរែត7នគួរណ៎? 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ nចេម:លែថe% េ�វ fញទីមកណ៎? 
ខ៖ nចេម:លje% េ�វ fញេ�មក។េ@ែតឯង§៉ប�ស់ 
េប:7នក¿ _យេ@Tមួយមិនអីេទ េ@ែតឯង§៉ប់�ស់ ពិ=ក�ស់។ 
ក៖ =ទៗ។ 
ខ៖ េនះ=នៃថBអ�� ឹងeត់មក។ កូនeត់េ�លក់អស់eត់មក។ 
ក៖ មលែលងណ៎? 
ខ៖ =ទ។ េពល,B ចបន3 ិចeត់េ�=ត់ េយ:ងេ@ែតឯង។ 
ក៖ េ@ែតឯង។ 
ខ៖ =ទ។ 
ក៖ េ@Tមួយ7ន់េ�។ 
ខ៖ េ@Tមួយ7ន់រWវ¥3 ប់េ�។ 
ក៖ អ�� ឹងខP Q ំ7នែតប៉ុណÀ ឹងអរគុណជU7ប,�ស៎។ 
ខ៖ =ទ។ អរគុណេUច:នជU7ប,។ 
ចប់។ 
 



 
 
 
  


