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ក៖ $ទ! េ(ៃថ+េនះគឺៃថ+ទី៣ ែខមក5 67 ំ២០២០។  េហ=យខ? @ ំ$ទេAB ះ ថន រDE  
គឺFGក HមIរJររបស់គេGNងGបវតR ិTU ល់ខW Xនរបស់GបFជនកមZ @F។ 
េហ=យគេGNងហ7 ឹងផងែដរ 
គឺGតវ̂$ន_ំGទេDយសកលវទ̀aល័យមួយែដលNនេAB ះd BYU 
េ(សហរដEhេមរក̀។ គេGNងហ7 ឹងផងែដរ NនេវបផiយមួយNនេAB ះd 
cambodianoralhistory.byu.edu. 
េហ=យេប=សិនFអ7កមីងNនបំណងេដ=ម}ីចង់ដឹង ឬក៏កូនេ�របស់អ7កមីងTU ល់ 
ចង់ចូលេ�Iន់េវបផiយហ7 ឹង គឺពួក_ត់និងេឃ=ញរបូថតេ(ក� @ងៃថ+េនះ 
េហ=យនិងសំេលងរបស់អ7កមីងែដល$នផ�ល់IរសN� សេ(ក� @ងៃថ+ហ7 ឹងផងែដរ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យ! អ�� ឹងបច� @ប}ន7គឺអ7កមីងរស់េ(ក� @ងភូមិអូរដំបងពីរ ឃំុអូរដំបងពីរ 
Gស Hកសែង� េខតR$ត់ដំបង។ េហ=យអ7កមីងេAB ះ �� ន់ �រ �។ 
ខ៖ �៎។ 5� ន់ �រ �េទ? 
ក៖ 5� ន់ �រ �! hយុ? 
ខ៖ �ពីរ។ 
ក៖ hយុ�សិបពីរ67 ំ។ េហ=យដូចF អ7កមីង5ល់ៃថ+រស់េ(�ឯងណ៎? 
េហ=យនិងេ(Fមួយេ�ណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ។ អ�� ឹងខ? @ ំនិងជGNបសួរេ�Iន់អ7កមីងែតម�ង 
ប៉ុែនRមុននិងជGNបសួរ ខ? @ ំចង់ជGNបអំពីេ_លបំណងd 
េ_លបំណងៃនIរេធ� =កមB វធ̀ីសN� សេនះ 
គឺេដ=ម}ីរកiេ(ជីវGបវតR ិTU ល់របស់អ7កមីង 
េដ=ម}ីេhយកូនេ�ជំ�ន់េGIយ$នេរ�នសូGត។ េរ�នសូGតអ�� ឹង�៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ �មួយេទ�ត ក់ទង និងចំណុចមួយេទ�ត 
គឺេដ=ម}ីេhយhចNនទំ�ក់ទំនង_7 រ�ងGក HមGគ¡�រ 
េហ=យនិង�ច់¢តិរបស់េយ=ងហ7 ឹង េhយIន់ែតNន£ពជិតស7 ិត 
េហ=យនិងNន£ពសប¤យរ �5យ។ អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ។ អ7កមីងសូមជួយជGNបេAB ះរបស់អ7កមីងម�ងេទ�ត? 
ខ៖ �៎! ខ? @ ំេAB ះ �� ន់ �រ �។ 
ក៖ អ7កមីងNនេAB ះេ¥េG¦េទ? 
ខ៖ អត់! េ¥ែតរ �ៗ  អ�� ឹងឯង។ 
ក៖ $ទ។ អ7កមីងIលេ(ពីេកBង អ7កមីងNនេAB ះអ� ីេផ¨ងេទ�តេទ? 
ខ៖ អត់ផង េAB ះដែដល។ 
ក៖ េហ=យចុះhយុ hយុប៉ុ�B នេហ=យ? អ7កមីង? 
ខ៖ hយុ�សិបពីរ67 ំ។ 
ក៖ េប=េយ=ងគិតF67 ំែខB រ អ7កមីងេក=តែខអី? ៃថ+អី? 
ខ៖ 67 ំែខB រអី? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ខ? @ ំចង់េភ©ច$ត់េហ=យ ែខពិ�ខ។ 



ក៖ ពិ�ខ? 
ខ៖ េក=តៃថ+ចនU  ខ? @ ំអត់ដឹងៃថ+ទីប៉ុ�B នេទ េភ©ច$ត់េហ=យ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ដឹង67 ំអីអត់? 
ខ៖ 67 ំវក។ 
ក៖ 67 ំវក? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖  ក់ទង និង£�! េG¦ពី£�ែខB រ េត=អ7កមីងhចនិªយ£�អីេផ¨ង 
$នេទ�តេទ? 
ខ៖ េចះែត£�ែខB រហ7 ឹង មិនេចះ£�រអីេផ¨ងេទ�តផង។ 
ក៖ £�ែខB រអ7កមីងhចនិªយ$ន hចសរេសរ$ន hចhន$នេទ? 
ខ៖ សរេសរ$ន hន$ន។ 
ក៖ និªយ$នេទ�តណ៎? 
ខ៖ និªយ$ន។ 
ក៖ អត់េ ស! Gស Hកកំេណ=តអ7កមីងេ(ឯ�ែដរ? 
ខ៖ េ(! សព�ៃថ+េ(អូរដំបងហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ ចុះពីមុន? 
ខ៖ ពីមុនេ(ហ7 ឹងែដរ។ 
ក៖ ពីេកBង? 
ខ៖ េ(ែតហ7 ឹង ដែដលហ7 ឹង។ 
ក៖ ចុះេពលេក=ត? 
ខ៖ េពលេក=តេ(ហ7 ឹងែដរ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ�� ឹងអ7កមីងជួយជGNបម�ងេទ�ត បច� @ប}ន7 ! $នន័យd 
ឥឡ̂វេនះេយ=ងរស់េ(ក� @ងភូមិអី? 
ខ៖ ភូមិអូរដំបងពីរ ឃំុអូរដំបងពីរ។ 
ក៖ Gស Hក? 
ខ៖ Gស Hកសែង� េខតR$ត់ដំបង។ 
ក៖ $ទ។  ក់ទង និងេរងh®ហ៍ពិ®ហ៍វញ̀ 
េត=អ7កមីង$នេរ�បh®ហ៍ពិ®ហ៍រយះេពលប៉ុ�B នេហ=យ? 
ខ៖ ប៉ុ�B ន67 ំេទ ចង់េភ©ចេហ=យ 67 ំ! 67 ំេ¦គត់។ 
ក៖ 67 ំេ¦គត់ណ៎? 
ខ៖ �៎! េ¦គត់។ 
ក៖ េប=គិតមកដល់ឥឡ̂វេនះ ឥឡ̂វGបែហលFប៉ុ�B ន67 ំេហ=យ? �សិប67 ំ? 
ខ៖ េ¦គត់។ 
ក៖ េ¦ មួយរយ អរ! �មសិប67 ំេហ=យណ៎? 
ខ៖ អុឺ! �មសិប67 ំ។ 
ក៖ $ទ។ េហ=យប� ីរបស់អ7កមីងេAB ះអី? អ7កមីង? 
ខ៖ េAB ះ �យ hម។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ7កមីង�° ល់_7 រយះេពលប៉ុ�B ន67 ំ? េទ=បសេGមចចិតRយកេ±កពូ�យ 
hម Fគូរ?  
ខ៖ យូរែដរេហ=យ។ 
ក៖ �° ល់_7 ប៉ុ�B ន67 ំ? អ7កមីង? 



ខ៖ ពីរ67 ំេហ=យដឹង ខ? @ ំេភ©ចែដរ មិនសូវ$ន�ំ។ 
ក៖ េហ=យIលហ7 ឹង អ7ក�Fអ7កេរ�បចំផ¨ផំ² @ ំេhយ? 
ខ៖ ឪពុកN� យ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ Iលហ7 ឹង! អ7កមីង$នយកៃថ©ប�́Iរប៉ុ�B ន? 
ខ៖ ៃថ©ប�́Iរអី? G$ំជីហ7 ឹង។ 
ក៖ G$ំជីណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ មូលេហតុអី $នFអ7កមីងសេGមចចិតRយកេ±កពូFគូរ? 
ខ៖ ខ? @ ំគិតdយក_7 Fគូរអ�គត ពឹងេគហ7 ឹង�៎! ពឹង_7 $ន $នយក_7 ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េប=យកែបក$ក់_7  យកេធ� =អី។ 
ក៖ ហឺុ! 
ខ៖ អ�� ឹងមូលេហតុអី$នFែបក$ក់_7 ? អ7កមីង? 
ខ៖ ែបក$ក_7  េDយ�រេគNនGបពនµចុង។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ខំទុកចិតRណ៎? 
ខ៖ �៎! ខំទុកចិតR េប=េគNនGបពនµចុង ដឹងេធ� =មិច។ 
ក៖ អុឺ! �មែតេគេ�ណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ចុះេប=_ត់Gតឡប់មកវញ̀ គិតª៉ងមិច? 
ខ៖ Gតឡបម់កវញ̀ ខ? @ ំអត់យក។ 
ក៖ អត់យកណ៎? 
ខ៖ �៎! េG®ះអី�ស់េហ=យ។ 
ក៖ ហឺុ! 
ខ៖ ប� ីGបពនµេប=Gតឡប់មកវញ̀េកBងៗ រកសីុចិ�� ឹម_7 $នេ�វញ̀ េ�មក 
hហ7 ឹងhចយក_7 $ន។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ែតេប=�ស់េហ=យ េ�យក_7 វញ̀មិច$ន ខ? @ ំអត់យកវញ̀េទ។ 
ក៖ Nនែតជំងឺណ៎? 
ខ៖ �៎។ ចុះ_ត់hយុ �Fងេហ=យ 
ក៖ អរ! _ត់�ស់ែដលហ7 ឹង? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ7កមីង! ចុះលក¶ណៈGតង់�? ែដលអ7កមីងេពញចិតR_ត់អូ? 
ខ៖ េពញចិតR_ត់លក¶ណៈd េយ=ង$ន_7 េ�Fអ�គត 
េយ=ងhចរកសីុFមួយ_7 $ន េម=លែថ_7 េ�វញ̀ េ�មក។ អ�� ឹង�៎? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ខ? @ ំមិននឹក�B នd_ត់អ�� ឹង �មួយេយ=ងែដលេម=លេឃ=ញចិតRេគ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ Nនែតប៉ុហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ �° ល់Gបពនµ របស់_ត់េទ? 
ខ៖ �៎? 
ក៖ Gបពនµចុង_ត់អូ? 
ខ៖ ហឺុ! �° ល់� េ(។ 
ក៖ េ(ជិតហ7 ឹងែដរ? 



ខ៖ មុនដំបូង មិនែមនេ(ជិតហ7 ឹងេទ _ត់េ(G�ប�លអូ! រត់ម៉ូ តូឌុប។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ រត់ម៉ូ តូឌុប រត់ម៉ូ តូឌុបេ� េគ�ប់Gសីេគ �ប់ម៉ូយពិេសសេគហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ អូ! េDយ�រ_ត់ជិះម៉ូ តូ5ល់ៃថ+េ�ណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េ��Nនទំ�ក់ទំនងេG¹Gជះ? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ។ េហ=យអ7កមីង ក់ទង និងបងបº »ន 
េត=អ7កមីងNនបងបº »នប៉ុ�B ន�ក់? 
ខ៖ បងបº »នG$ំមួយ�ក់ ឬG$ំពីរ�ក់ អូ! G$ំពីរ�ក់។ 
ក៖ G$ំពីរ�ក់? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យអ7កមីងFកូនទីប៉ុ�B ន? 
ខ៖ ខ? @ ំFកូន! Fកូនទីបួន។ 
ក៖ ទីបួនណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ7កមីងកូនទីបួន េហ=យអ7កមីងជួយជGNប$នេទ?  ងំG$ំពីរ�ក ់
Gសីប៉ុ�B ន? Gប Hសប៉ុ�B ន? 
ខ៖ GសីG$ំមួយ Gប HសG$ំមួយ។ 
ក៖ $ទ។ អ�� ឹងអ7កមីងមិន$ច់5ប់ៃដ 5ប់េជ=ងេទ? 
េDយ�រអ7កមីងGតវ̂ជGNបេAB ះរបស់ពួក_ត់¼© ងំៗ? ទីមួយេAB ះអី? 
េហ=យទីពីរេAB ះអី? 
ខ៖ �៎។ ទីមួយេAB ះ 5� ន ់សុ£ន់។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ទីពីរេAB ះ 5� ន់ សុ£ព។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ទីបីេAB ះ 5� ន់ �េរម។ ទីបួន5� ន់ �រ �។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ទីG$ំ5� ន់ �ឡ̂ត។ ទីG$ំមួយ5� ន់ �េរយ ប៉ុហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ អ�� ឹងបងបº »នរបស់ ងំអស់ សូមអ7កមីងជួយជGNប ទីមួយ_ត់េAB ះេនះ? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យប� ី ឬក៏Gបពនµ_ត់េAB ះេនះ? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យកូនប៉ុ�B ន�ក់? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យេAB ះអីេទ�ត? 
ខ៖ ទីមួយ_ត់អត់Nនប� ីGបពនµេទ _ត់េ(លីវ។ 
ក៖ $ទ! ចប់$ត់។ 
ខ៖ �៎។ ទីពីរ_ត់Nនកូនបួន។ 
ក៖ _ត់េAB ះអី? 
ខ៖ េAB ះ 5� ន់ សុ£ព កូនបួន។ 
ក៖ ចុះបង អូ! Gបពនµ_ត់េAB ះអី? 
ខ៖ Gបពនµ_ត ់Gបពនµ_ត់បងGសីខ? @ ំេAB ះ 5� ន់ សុ£ព។ 
ក៖ $ទ។ ចុះប� ី_ត់? 
ខ៖ ប� ី_ត់េAB ះ េវ រុណ។ 
ក៖ ពួក_ត់ ងំពីរបេង� =ត$នកូនប៉ុ�B ន? 
ខ៖ កូនបួន�ក់។ 



ក៖ Gសីប៉ុ�B ន? Gប Hសប៉ុ�B ន? 
ខ៖ Gសីបី Gប Hសមួយ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ប�U ប់េទ�ត? អូ! េAB ះកូន? 
ខ៖ កូនបងេគេAB ះ រុណ បូ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ទីពីររុណ �េរត។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ទីបីរុណ រទ̀µ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ទីបួនរុណ £រម½។ 
ក៖ អ�� ឹងបងបº »នអ7កមីងបនRេទ�ត េAB ះអី? 
ខ៖ េAB ះ 5� ន់ េរម។ កូនទី! កូន_ត់េGច=នេពក កូនG$ំ�ក់។ 
ក៖ Gបពនµ_ត់េAB ះអី? 
ខ៖ េAB ះ ចង់េភ©ចេAB ះ$ត់! េAB ះ បងរ�ុម។ 
ក៖ អ�� ឹងកូន ងំG$ំ�ក់ េAB ះអីខ© ះ? េហ=យឥឡ̂វ_ត់េធ� =អីខ© ះ? 
ខ៖ កូន_ត់G$ំ�ក់ េធ� =Iរសំណង់។ 
ក៖ េAB ះអីខ© ះ? 
ខ៖ េAB ះ េរម រន̀។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎! េរម គក់។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េរម សំេTះ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េរម! េរម យិុក។ 
ក៖ $ទ។      
ខ៖ ប៉ុ�B ន�ក់េហ=យដឹង? 
ក៖ G$ំេហ=យដឹង? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យអ�� ឹង! េ�បងបº »នអ7កមីងបនRេទ�ត? 
ខ៖ បងបº »នបនRេទ�តអី? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ Nនកូនពីរ�ក់។ 
ក៖ េAB ះអី? 
ខ៖ េAB ះ 5� ន់ ឡ̂ត។ 
ក៖ េហ=យ! 
ខ៖ Gបពនµ_ត់េAB ះ �ក់។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ចុះកូនទីពីរ? អូ! កូនទីមួយ? 
ខ៖ កូនទីមួយេAB ះ �ក់ សុេហង។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ទីពីរ�ក់ Gសីមិត។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ប៉ុហ7 ឹងឯង។ 
ក៖  ងំពីរ�ក់េធ� =អី? អ7កមីង? 



ខ៖ េគេធ� =Iរ រកលក់ដូរេ(ផiរ។ 
ក៖ $ទ។ ចុះបងបº »នប�U ប់េទ�ត? 
ខ៖ បងបº »នប�U ប់េទ�តេ(លីវ 5� ន់ េរយ។ 
ក៖ $ទ។ _ត់Gបកបមុខរបរអីេ(? 
ខ៖ _ត់េធ� =Iរេ(ៃថ។ 
ក៖ េ�ប៉ុ�B ន67 ំេហ=យ? 
ខ៖ េ�យូរែដលេហ=យ G$ំ67 ំេហ=យដឹង យូរេហ=យែដរ។ 
ក៖ _ត់រកសីុIក ់កប់េទ? 
ខ៖ Iក់ កប់�! ចិ�� ឹមN� យជ5។ 
ក៖ អរ! អ�� ឹងអ7កមីងNនបងបº »នតេទ�តអត់? 
ខ៖ �៎? 
ក៖ អ7កមីងNនបងបº »នេទ�តេទ? 
ខ៖ អស់េហ=យ។ 
ក៖ អស់េហ=យណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អូេខ! អ�� ឹង ក់ទង និងជីដូនជី� និងឪពុកN� យវញ̀ម�ង 
េត=N� យរបស់អ7កមីងេAB ះអី? 
ខ៖ N� យរបស់ខ? @ ំេAB ះ ឈូ េឈ�ង។ 
ក៖ _ត់Gបកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ កសិករ។ 
ក៖ េហ=យឪពុកN� យរបស់N� យអ7កមីង _ត់េAB ះអី? 
ខ៖ ឪពុករបស់ខ? @ ំេAB ះ Gគ5̂� ន់។ 
ក៖ ជី�? ជី�¼ងN� យ? េ±កªយ ជី�¼ងN� យ េAB ះអី? 
ខ៖ េAB ះ ឈូ។ 
ក៖ �ឈូ ªយ? 
ខ៖ �ឈូ ªយឌិន។ 
ក៖ Gស Hកកំេណ=តរបស់ពួក_ត់េ(ឯ�? អ7កមីង? 
ខ៖ េ(! 
ក៖ េ(អូរដំបង? 
ខ៖ េ(អូរដំបង។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �! អូរដំបងពីរ ឃំុអូរដំបងពីរ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ Gស Hកសែង� េខតR$ត់ដំបង។ 
ក៖ ចុះឪពុករបស់អ7កមីង េAB ះអី? 
ខ៖ េAB ះ រស់ 5� ន។់ 
ក៖ �5� ន់ _ត់Gបកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ _ត់អ7កេធ� =Iរែដរ កសិករេធ� =ែGស កសិករហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ ឪពុកN� យរបស់�5� ន់ េAB ះអីអ7កមីង? 
ខ៖ េAB ះ ªយេអ�ន។ 
ក៖ ªយេអ�ន? 
ខ៖ �រស់។ 
ក៖ ពួក_ត់ ងំពីរ Gស Hកកំេណ=តេ(ឯ�ែដរ? 
ខ៖ េ(ន5។ 
ក៖ ន5ៃដG$ំបីអូ? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អរ! អ�� ឹងឪពុករបស់អ7កមីង Nនបងបº »នប៉ុ�B ន�ក់? 



ខ៖ ឪពុករបស់ខ? @ ំNនបងបº »នពីរ�ក់។ 
ក៖ ពីរ�កណ៎? 
ខ៖ �៎! េAB ះ រស់ េសន។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎! េហ=យឪពុកខ? @ ំ ពីរ�ក់_ត់ហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ អ៊Àេសន េ±កªយេសន ប� ីរបស់_ត់េAB ះអី? 
ខ៖ ប� ីរបស់_ត់ ខ? @ ំអត់�ំែដលហ7 ឹង អូ! ខ? @ ំអត់�ំេទ មិនដឹងេAB ះអី 
ខ? @ េំ(តូចៗខ? @ ំអត់�ំ។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ _ត់�© ប់$ត់េហ=យ។ 
ក៖ ចុះ_ត់Nនកូនប៉ុ�B ន�ក់? 
ខ៖ _ត់NនកូនN7 ក់។ 
ក៖ NនកូនN7 ក់េទ�ត? 
ខ៖ �៎! េAB ះ សរ។ 
ក៖ អរ! េAB ះ សរ _ត់NនGគ¡�រេ(? 
ខ៖ _ត់NនGគ¡�រេហ=យ។ 
ក៖ Gគ¡�រ_ត់េAB ះអី? 
ខ៖ Gគ¡�រ_ត់េAB ះ! មិនដឹងមិច អត់�ំGបេDយ។ 
ក៖ អ�� ឹង_ត់Nនកូនប៉ុ�B ន�ក់? 
ខ៖ Nនកូនពីរ�ក់។ 
ក៖ េAB ះអីេគ? 
ខ៖ េAB ះ Gចឹប។ េAB ះ េហង។ 
ក៖ អរ! ចុះN� យរបស់អ7កមីង េAB ះអីែដរ? 
ខ៖ N� យខ? @ ំអី? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េAB ះ ឈូ េឈ�ង។ 
ក៖ ខ? @ ំចង់សំេÁេ�េល=បងបº »នរបស់_ត់ Nនប៉ុ�B ន�ក់? 
ខ៖ បងបº »នែម៉ខ? @ ំអី? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ បងបº »នែម៉ខ? @ ំNនបី�ក់់។ 
ក៖ បី�ក់ណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ Gសីប៉ុ�B ន? Gប Hសប៉ុ�B ន? 
ខ៖ Gសី ងំបី េAB ះ មីងឆុន, មីងេញÄន, េហ=យអ៊À�ន់ ប៉ុហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ អ7កមីងឆុន មីងផុន �� មី_ត់េAB ះអី? េហ=យNនកូនប៉ុ�B ន�ក់ែដរ? 
ខ៖ Nនកូនពីរ�ក់។ 
ក៖ មីងឆុនអី? 
ខ៖ �៎! មីងឆុន។ _ត់Nនកូនពីរ�ក់េAB ះ Åរ �។ េAB ះ Gប̂។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎! េ(េនះ ងំអស់។។ 
ក៖ ចុះមីងេញÄន? 
ខ៖ មីងេញÄនកូនបី�ក់េAB ះ Æប់។ េAB ះ �ន់នួន។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យប� ី_ត់េAB ះអី? 
ខ៖ ប� ី_ត់េធ� =ែGស។ 
ក៖ េAB ះអីែដរ? 



ខ៖ េAB ះ ±ប។ 
ក៖ $ទ។ ចុះកូន? 
ខ៖ ±ប Æប់, ±ប់ �ន់នួន េធ� =ែGស ងំអស់។ 
ក៖ $ទ។       
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ�� ឹងបងបº »ន¼ងN� យមួយេទ�ត េAB ះអី? 
ខ៖ �៎! N� យមួយេទ�តអី? េAB ះ �ន់នួនហ7 ឹងអី? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ _ត់េធ� =ែGសននែដរ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎! _ត់Nនកូនពីរ�ក់េAB ះ សីុ�, និត។ 
ក៖ $ទ។ ចុះប� ីរបស់_ត់េAB ះអី? អ7កមីង? 
ខ៖ ប� ី_ត់េAB ះ ម៉ុក។ 
ក៖ $ទ។ ចុះបងបº »ន¼ងN� យអស់េ(? 
ខ៖ អស់េហ=យ អស់ប៉ុហ7 ឹង។ 
ក៖ អស់ប៉ុហ7 ឹងណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េគេធ� =អីអ7កមីង? 
ខ៖ អត់ដឹងែដរ។ 
ក៖ េគេធ� =អីហ7 ឹង? 
ខ៖ អត់ដឹងេធ� =អី។ 
ក៖ េ�ះេគ�ក់ហ7 ឹង? 
ខ៖ អរ! េគIរ។ 
ក៖ $ទ! អ�� ឹង អរគុណអ7កមីង ែដល$នជGNបអំពីឪពុកN� យ 
េហ=យនិងជីដូនជី�។ អ�� ឹង�៎?   
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ7កមីងជួយជGNប អ7កមីងNនបងបº »នែដលរស់េ(េG¦Gបេទសេទ? 
ខ៖ អត់ផង។ 
ក៖ អត់Nនេទណ៎? 
ខ៖ អត់Nនេទ។ 
ក៖ េ(ៃថ េ(អីNនេទ? 
ខ៖ េ(ៃថ Nនែតបº »នេÇខ? @ ំមួយហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ $ទ។ េហ=យ_ត់េធ� =អីេ(ហ7 ឹង? 
ខ៖ េធ� =Iរេ5ងចGកស� រស។ 
ក៖ _ត់េ�$នប៉ុ�B ន67 ំេហ=យ? 
ខ៖ G$ំ67 ំេហ=យ។ 
ក៖ _ត់េ�េធ� =េដ=ម}ីចិ�� ឹមN� យ_ត់ណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ចិ�� ឹមN� យ�ស់ជ5។ 
ក៖ អ�� ឹងអ7កមីងអត់េ�FមួយN� យេទ? 
ខ៖ អត់! ខ? @ ំេ(�ឯង។ 
ក៖ ហឺុ! 
ខ៖ េ(Fមួយកូន េ�ហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ េ�េAB ះអី? 
ខ៖ េAB ះ hន Å5� ។ 
ក៖ _ត់េរ�នេ(�? 



ខ៖ េ(អូរដំបងពីរ។ 
ក៖ d7 ក់ទីប៉ុ�B នេហ=យ? អ7កមីង? 
ខ៖ d7 ក់ទីមួយ។ 
ក៖ អរ! េ(Fមួយកូនហ7 ឹងឯង។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ កូនអ7កមីងេAB ះអី? 
ខ៖ កូនខ? @ ំេAB ះ hន ប៊ុនេអង។ 
ក៖ អ�� ឹងកូនរបស់អ7កមីងសរុប ងំអស់ Nនប៉ុ�B ន�ក់? 
ខ៖ Nនបី�ក់។ hន ប៊ុេអង, hន សំhត, hន រកi។ 
ក៖ hន ប៊ុនេអង, hន សំhត, hន រកi ពួក_ត់ ងំបី�ក់! 
ពួក_ត់ ងំបី�ក់Nនកូន NនGក HមGគ¡�រេ(? 
ខ៖ NនGក HមGគ¡�រពីរ�ក់។ 
ក៖ $ទ។ អ7កមីងជួយជGNប េAB ះរបស់Gបពនµ របស់ពួក_ត់? 
ខ៖ Gបពនµ របស់_ត់េAB ះ គីម T។ NនកូនមួយេAB ះ hន Å5�  ហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎! ទីពីរ hន សំhត។ េAB ះកូន_ត់! េAB ះ hន រត�។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎! ែតប៉ុហ7 ឹង។ 
ក៖ អ�� ឹង ក់ទង និងចំណុច អ�� ឹងកូនNនែតបី�ក់ហ7 ឹង? េទណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យGគ¡�រ_ត់Nនពីរ�ក់េហ=យ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ។ អ7កមីងhចជGNបd ឪពុកN� យ¼ងប� ីអ7កមីង 
ពីមុន_ត់េAB ះអីេគ? 
ខ៖ ឪពុកេកBករបស់ខ? @ ំេAB ះ �យ។ N� យេកBកេAB ះ ឈួង េផប។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យពួក_ត់Gបកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ _ត់េធ� =ែGស កសិករេយ=ងហ7 ឹង Nនេធ� =អី�ស់ៗ។ 
ក៖ ដឹងdប� ីរបស់អ7កមីង _ត់Nនបងបº »នប៉ុ�B ន�ក់េទ? 
ខ៖ Nនបងបº »នពីរ�ក់។ 
ក៖ េAB ះអីខ© ះ? អ7កមីង? 
ខ៖ េAB ះ �យ �វន̀ និង�យ hន ប៉ុហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ7កមីង! សុខ£ពរបស់អ7កមីងឥឡ̂វមិចែដរ? 
ខ៖ សុខ£ពឥឡ̂វធមB�។ 
ក៖ លÈ Gបេស=រណ៎? អ7កមីង? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យ$នេ_រពច¤ប់េទ�តណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យេធ� =េhយសុខ£ពIន់ែតលÈ ណ៎? 
ខ៖ សុខ£ពលÈ  េG®ះៃថ+�លÈ  ៃថ+�អត់េ�។ 
ក៖ ៃថ+�អត់លÈ ណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យេពលែដលអត់ហ7 ឹង សÈ ីេគ? 
ខ៖ Gគ HនT� �យ េមេ5គក� @ងGកពះ។ អ�� ឹង�៎? 



ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េGច=ន�ស់ែអ៊លេឌ=រ េ5គខ? @ ំេGច=ន�ស់ េពលេលបd7 េំ� េចះែតFេ� 
ប៉ុនឈឺអត់�៊នេ�Gពះវ�̀រ។ 
ក៖ ឈឺអត់�៊នេ�េទណ៎? ¼© ចឆ©ងេគ? 
ខ៖ ¼© ចឆ©ងេគ។        
ក៖ ហឺុ!  
ខ៖ េ�អី! អត់�៊នសំុGបÅន េយ=ង¼© ច។ 
ក៖ អត់�៊ន ក់ទងGបÅន។ 
ខ៖ �៎។ GបÅនេគd កុំ¼© ច! េ� េ�។ 
ក៖ អូេខ! អ�� ឹងIលេ(ពីតូច អ7កមីងេរ�នេ(ឯ�? 
ខ៖ ពីតូច េរ�នេ(អូរដំបងហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ7កមីងេរ�ន$នd7 ក់ទីប៉ុ�B ន? 
ខ៖ d7 ក់ទីG$ំបួន។ 
ក៖ ទីG$ំបួនណ៎? 
ខ៖ �៎! GបឡងÅ© ក។់ 
ក៖ អ�� ឹងមិន$ច់GបឡងGបេDយេ� អ�� ឹង? 
ខ៖ អត់េឡ=ង $នឌុប អក¨រDច់រល̀ ប៉ុនេលខដូចរDក់ រដុប។ 
ក៖ េប=Gបឡងម�ងេទ�តhចចប់? 
ខ៖ អត់ចប់េទ Å© ក់េហ=យ! េប=ចប់NនIរJរេធ� =េហ=យ ែអ៊លេឌ=រ។ 
ក៖ $ទ! �កGបឡងម�ងេទ�ត? Iលេ(េរ�ន អ7កមីងNន�ំមិតRភកR ិពិេសសៗ 
ពីរ បី�ក់េទ? 
ខ៖ អត់NនមតិRភកR ិផង។ 
ក៖ អូ!  
ខ៖ N៉េសរ �ៗ ខ? @ ំ មិនែដលNនមិតRភកR ិេទ អង² @យែត�ឯងៗ អ�� ឹងឯង។    
ក៖ អង² @យ�ឯង អត់អង² @យេJកេទណ៎? 
ខ៖ អង² @យអ�� ឹងឯង និªយែមនែអ៊លេឌ=រ! មិនែដលេ�� េ(េរ�នេ(d7 ក់ 
ែតអ�� ឹងឯង។ 
ក៖ អ�� ឹង? 
ខ៖ េគេ�េលង េគេដ=រេលងហូបចំណី ខ? @ ំអ�� ឹងឯង។ 
ក៖ ធមB�ណ៎? ធមB�រហូត? 
ខ៖ ធមB�រហូត។ 
ក៖ សGNប់អ7កមីងTU ល់ សព�ៃថ+ េហ=យនិងពីមុន ខុស_7 េទ? 
ខ៖ សម័យពីមុនខុសែប©ក�។ 
ក៖ $ទ! អ7កមីង។ 
ខ៖ ពីមុនេយ=ង hIលេ(FមួយឪពុកN� យ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េយ=ង! និªយេ�ខ�ះមុខ ខ� ះេGIយដូចd ខ? @ ំៃថ+hទិត½មិនសូវ$នេ(ផUះេទ 
ខ? @ ំសីុឈ� Xលេគ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ដកសំ�ប Gច̂តGស̂វ េដ=រេបះស© ឹកអំពិលលក់ េបះGតកួន ស© ឹក$ស់ 
អត់ែដលGសណុកេទ។ 
ក៖ $ទ។ អីេទ�ត? អ7កមីង? 
ខ៖ ប៉ុហ7 ឹងឯង! G_ន់d សព�ៃថ+េនះ េយ=ងេធ� =IរបនR ិចបនÉ Xចេ� េDះដូរដូចd 
$នឥឡ̂វ�G_ន់ធូរÅបនR ិចៗែដរ។ ែអ៊លេឌ=រ? 
ក៖ $ទ។ 



ខ៖ ប៉ុន�មិនហូរេហ�េទ G_ន់N៉Gគប់ N៉G_ន់។ ៃថ+�អត់ អត់េ��។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ប៉ុហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ Gបេស=រFងមុនបនR ិចេហ=យណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ! រកេ�? 
ខ៖ រកេhយែត$នេ� ¼© ច67 ំមុខNនបង°ន់េទដឹង។ 
ក៖ $ទ! Dក់បនUប់ទឹកមួយ�È តមួយ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េDយ�រេ(មÊ @ ំេនះ េគNនFងែដល�។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េ(មÊ @ ំេនះNនFងេធ� =បនUប់ទឹក។ 
គ៖ េធ� =$ន ប៉ុនេយ=ងអត់Nនលុយ។ 
ក៖ អត់Nនលុយណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យ ក់ទង និងមË »បវញ̀ អ7កមីងÅ© ប់េរ�នចំអិនមË »បេទ? 
ខ៖ Å© ប់�។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េចះែតស© Gបេហ=រ ស© មÌ »រេGគÍង េ�+ រហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ $ទ។ $នបី បួនមុខណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យអ7កមីងTU ល់ អ7កមីងចូលចិតRពិ�រមË »បអីែដរ? 
ខ៖ ចូលខិតRពិ�រមË »បអី? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ បុកទឹកេGគÍង 6+ ញ់។ 
ក៖ ហ7 ឹង! Fមួយនិងអន©ក់អីណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យចុះ ក់ទង ណិងចេGមÄង អ7កមីងចូលចិតRចេGមÄងសម័យ ឬពីេដ=ម? 
ខ៖ សម័យ! េរងបុ5ណ។ 
ក៖ បុ5ណណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យបទអីខ© ះ? អ7កមីង? 
ខ៖ ហឺុ! េជ=ងភ7 ំសំេÇ ហ7 ឹងឯង ខ? @ ំចូលចិតRបទហ7 ឹង បទពីេដ=ម។ សម័យអត់ចង់េទ! 
សម័យអត់ចូលចិតR�� ប់ ប៉ុហ7 ឹងឯង ែអ៊លេឌ=រ។ ចូលចិតRសិនសីុ�មុត 
រស់េសរ �សុ µ ហ7 ឹងឯង បទពីេដ=មៗពិេ5ះៗ 
ក៖ សំុតតិចេទ�ត�អ7កមីង? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖  ក់ទង និងេរង£គវញ̀ អ7កមីងចូលចិតRេម=លេរង£គអីេគែដរ? 
ខ៖ េរង£គអី? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ចូលចិតRេម=លេរងៃថ ខ? @ ំ។ 
ក៖ េរងៃថ? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េរងអីេគអ7កមីង? 
ខ៖ េរងសម័យបុ5ណអី លÈ េម=ល េចះែតេម=លេ� េរងចិនខ? @ ំចូលចិតRេម=លែដរ។  



ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ�� ឹងេពលទំេនរ អ7កមីងចូលចិតRេ�េលងេ(ឯ�? 
ខ៖ េពលទំេនរអី? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េ(ផUះ េដ=រេលង េពលទំេនរអេ�� ះ! ែអ៊លេឌ=រេឃ=ញខ? @ ំេ(ផUះែតរហូត។ 
ក៖ េដ=រជិត¼ងណ៎? 
ខ៖ ហ7 ឹងេហ=យ! េប=េដ=រ�ត់G$ណ េដ=រ�កុក។ 
ក៖ េ(មÊ @ ំេនះដូចF េពលGពឹកេឡ=ងGតFក់ ណ៎អ7កមីង? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ Nនhប់ Nនអីអ�� ឹង�៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ GតFក់Gស¡ល េហ=យរJរណ៎? អរ! អ7កមីង ក់ទង និងេខតRេផ¨ងៗវញ̀ 
អ7កមីងÅ© ប់$នេ�េលងេខតR�ខ©ះ? �ំងពីេកBងមកដល់ឥឡ̂វហ7 ឹង? 
ខ៖ មិនែដល$នេ��េទ េម=ល! អត់ែដលេ�េ�ះដូចd េគNនកមB វធ̀ីអី 
េ�េម=លសÈ ី�មេនះ ខ? @ ំមិនែដលេ�េទ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ អត់េ�ះ េដ=រ។ 
ក៖ ឥឡ̂វខ? @ ំជGNបអ7កមីងវញ̀ អ7កមីងdអត់ែដលេដ=រេ��េ�ះ។ 
អ7កមីងÅ© ប់េ�េលងេខតRេស�ម5បអត់? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អត់េទណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ Å© ប់េ�េលងអង°រវតRអត់? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អីª៉! Å© ប់េ�េលងភូមិវប}ធម៌អត់? 
ខ៖ អត់ែដលេ�ះ! អត់ែដលេ�េទ។ 
ក៖ អ7កមីងÅ© ប់េ�េលងេសកសកអត់? 
ខ៖ េសកសកេ�ម�ង �ំងពី67 ំប៉ុ�B ន! ែប៉តប៉ុ�B ន េភ©ច$ត់េហ=យ យូរេហ=យ។ 
ក៖ េ�$ត់េឃ=ញេទ? 
ខ៖ េ�ែតម�ងហ7 ឹង។ 
ក៖ មួយដង ក៏េ�? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យចុះÅ© ប់េ�េលងេខតRេ®ធÏ�ត់េទ? 
ខ៖ េ®ធÏ�ត់អត់ែដលេ�ផង។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ អត់េ�ះ មិនែដលេ�ះ។ េ®ធÏ�ត់មិនែដលេ�ផង សូម}ីភ7 ំបូកេ_ 
ក៏មិនែដលេ�េទ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎! មិនែដលេ�េទ មិនែដលេ�េ�ះ មិនែដលេ�េទ។ 
ក៖ ចុះ®មឯក Å© ប់េ�េលងអត់? េ�េលងឯកភ7 ំ? 
ខ៖ ®មឯកខ? @ ំមិនែដល$នេ�ផង។ 
ក៖ ឯកភ7 ំ�? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អុឺ! 
ខ៖ មិនែដលេ�េទ។ 
ក៖ ជិតហ7 ឹង អ7កមីង? 



ខ៖ ហ7 ឹងេហ=យ$នd ខ? @ ំមិនែដល$នេ�េទ ដូចd! េសកសកហ7 ឹង 
េ�េDយៃចដន½េទ។ 
ក៖ ៃចដន½េទ�តណ៎? 
ខ៖ �៎! និªយែមន។ 
ក៖ េ(ក� @ងGក HមGគ¡�ររបស់អ7កមីង Nនអ7កេចះេលងតÐនR ីេទ? 
ខ៖ អត់ផង អត់ែដលNនអ7កេចះអីផង។ 
ក៖ $ទ។ េហ=យេ(ក� @ងGក HមGគ¡�ររបស់អ7កមីង 
Nនអ7កចូលចិតRេម=លកីÆGបDលអត់? 
ខ៖ ហឺុ! _B នេទ មិនNនេទ 
ក៖ ចុះ$ល់ ត់Nនេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អ7កមីង! ផUះរបស់អ7កមីងបច� @ប}ន7  េធ� =រយះេពលប៉ុ�B នេហ=យ? 
ខ៖ បច� @ប}ន7 េនះ? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎! $នG$ំពីរ67 ំេហ=យ។ 
ក៖ G$ំពីរ67 ំេហ=យណ៎? 
ខ៖ �៎។  
ក៖ េហ=យ�ងសង់ពីេឈ= ឬពីថB អ7កមីង? 
ខ៖ េឈ=! េឈ=េ(ផUះ ផUះេឈ=។ 
ក៖ សសរផUះ េធ� =ពីអី? 
ខ៖ សសរេឈ=។ 
ក៖ ចុះដំបូលផUះេធ� =ពីអី? 
ខ៖ ស័ង�សី។ 
ក៖ ចុះចិេ�Ñ ÄងផUះេធ� =ពីអី? 
ខ៖ ស© ឹកដូង។ 
ក៖ បងº »ចេធ� =ពីអី? 
ខ៖ អត់់Nនផង ស© ឹកដូង។ 
ក៖ ទំហំផUះរបស់អ7កមីង ប៉ុ�́? 
ខ៖ G$ំ! បួន G$ំ។ 
ក៖ បួន G$ំណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ផUះេ(និងដី ឬផុតពីដី? 
ខ៖ ផUះ! េធ� =ផUះហ7 ឹង បុកសសរGគឹះ។ 
ក៖ GIក់Gគឹះអី? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ។ ផUះអ7កមីង�ងសង់ពីអីែដរ? 
ខ៖ �៎? �ងសង់! �ងសង់ពីេឈ=ហ7 ឹងឯង Gបកស័ង�សី GIលI� រហ7 ឹងឯង! 
ចិេ�Ñ Äងស© ឹកដូង។ 
ក៖ Iលែដល�ងសង់ អ7កមីងជួលFងេធ� =? ឬេធ� =ខW Xនឯង? 
ខ៖ ជួលFងេធ� =។ 
ក៖ អស់ប៉ុ�B នលុយអ7កមីង? 
ខ៖ េធ� =អស់ប៉ុ�B នេទ ែអ៊លេឌ=រ! េធ� =អស់មួយ®ន់Fង ពីរ®ន់ហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ អីª៉! េGច=នែដរហ7 ឹង? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យប៉ុ�B នៃថ+$ន�ងសង់រចួ? 
ខ៖ មួយែខFង។ 
ក៖ មួយែខFងណ៎? 



ខ៖ �៎! ពីរ®ន់Fង  ងំកូនFងបី�ក់ផង។ 
ក៖ អរ!  ក់ទងជំ�ញ �ំងពីេកBងមកដល់ឥឡ̂វ អ7កមីងÅ© ប់េរ�នជំ�ញអីេទ? 
ខ៖ មិនដឹងជំ�ញអីេទ មិនែដលេចះេធ� =ជំ�ញអីផង េhយេធ� =អី ក៏មិនេចះែដរ។ 
Iត់េដរ ក៏មិនេចះ សÈ ីក៏មិនេចះែដរ។ 
ក៖ អ7កមីងÅ© ប់Iត់េដរែដរ? 
ខ៖ ខ? @ ំIត់េដរ$នប៉ុ�B នែខហ7 ឹង អត់េចះផង។ 
ក៖ អត់េចះេ�ះណ៎? 
ខ៖ �៎! េចះខ© ះ េចះេដរhវធមB�។ 
ក៖ េចះែតIត់ េហ=យនិងេដរណ៎? 
ខ៖ �៎។ េប=ខ? @ ំេរ�ន5ល់ែតៃថ+ខ? @ ំេចះ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ែតខ? @ ំ¼នេរ�នÆំងយូរេហ=យ ធមB�IំបិតGសេល�ងថB5ល់ៃថ+ 
�េចះែតមុតេហ=យ។ 
ក៖ $ទ! េហតុអី$នអ7កមីងអត់Gសេល�ង? 
ខ៖ ចុះេប=អត់ថវÌរេ�េរ�នែថម។ 
ក៖  ក់ទង និងDដំំ� ំអ7កមីងÅ© ប់Dេំទ? 
ខ៖ NនែតDGំក̂ច6B រហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ េGច=នអត់? អ7កមីង? 
ខ៖ ហឺុ! �ម ែសសិបគុមÒែដរ។ 
ក៖ អរ! េហ=យេបះម�ង$នប៉ុ�B នគីឡ̂? 
ខ៖ េបះម�ង េប=dែផ©េGច=ន េបះម�ងបួន ដប់គីឡ̂ អូ! ែអ៊លេឌ=រ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ �៎។ hហ7 ឹងេយ=ងលក់បនR ិចៗេទ�៎! េប=d�យ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ មួយដងដប់គីឡ̂ ដប់គីឡ̂ ដប់គីឡ̂ពីរ បីមុឺន បី បួនមុឺនអ�� ឹងេ�។ 
េប=Gក̂ច6B រៃថ©អស់hលីង។ 
ក៖ អស់hលីងណ៎? អ7កមីងយកេ�លក់ខW Xនឯង? ឬក៏យកេ�លក់ត? 
ខ៖ យកេ�លក់ខW Xនឯង។ 
ក៖ អរ! ចំ�យេពលប៉ុ�B នេN៉ង? $នេហ=យ? 
ខ៖ េបះGក̂ច6B រហ7 ឹងអី? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ហឺុ! ែតមួយេN៉ងៗ េហ=យ$ត់េហ=យ។ 
ក៖ ែតប៉ុហ7 ឹង? 
ខ៖ �៎! េ�លក់េដ=រDក់ហ7 ឹងGពស̂ មកវញ̀Gប Hយ។ 
ក៖ អរ! $នលុយIន់េធ� =េអ=យ។ អ7កមីងÅ© ប់េឡ=ងេ�7 តយកទឹកេធ� =ស� រេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ Å© ប់េធ� =កÐនRក់ បង° ីលក់េទ? 
ខ៖ អត់េ�ះ។ 
ក៖ Å© ប់េន�ទGតីេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ Å© ប់ចិ�� ឹមសត�អត់? 
ខ៖ ចិ�� ឹមសត� ខ? @ ំមិនែដលចិ�� ឹមផង។ 
ក៖ េ_ Nន់   Gជក̂? 
ខ៖ អត់! អត់ ងំអស់ហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ អ7កមីងសត�ៃGព Å© ប់ចិ�� ឹមេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ សត��រ �I? 



ខ៖ អត់។ 
ក៖ អ7កមីង�° ល់IGប Hក Iែហងអត់? 
ខ៖ អត់! អត់�° ល់េទ IGប Hក Iែហងª៉ងមិច ខ? @ ំអត់�° ល់ផង។ 
ក៖ េ±កពូ�° ល់សត�IGប Hក Iែហងអត់? 
ខ៖ �ស់? 
ក៖ �° ល់សត�IGប Hក Iែហងអត់? 
គ៖ �° ល់ែតសត�IGប Hក។ 
ខ៖ អត់Iែហង។ 
ក៖ IGប Hក Iែហង Gសេដ�ង_7 ែដលហ7 ឹង។ hIGប Hក Iែហងហ7 ឹង 
�េGច=នែតេ(េដ=មេឈ= �េ±ត�៎? 
ខ៖ អូ! ហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ ែបបNនកនÓ @យ។ 
ខ៖ កំGប Hកហ7 ឹង េ(េដ=មដូង Å© ប់Nន។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ IGប Hក Iែហងហ7 ឹង។ 
ក៖ េហ=យអ7កមីង Å© ប់ចិ�� ឹមសត�ដងÔ »វេន�ងអត់? 
ខ៖ អត់ផង មិនែដលចិ�� ឹមេទ មិនែដលចិ�� ឹមេទែអ៊លេឌ=រ។ 
ក៖ ចុះឃÕ @ ំ អ7កមីងចិ�� ឹមអត់? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អ7កមីងបÖ× ែដលGបឈម¼© ងំFងេគបំផុត �ំងពីេ(េកBង 
មកដល់ឥឡ̂វហ7 ឹង បÖ× អីេគ? សGNប់អ7កមីងTU ល់�៎? 
ខ៖ ខ? @ ំអី? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ជូនIល NនែតបÖ× ពីេកBងមកដល់ឥឡ̂វ 
NនអីធំFងប� ីGបពនµែបក$ក់_7 េទ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ Nនែតប៉ុហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ ពិ$កចិតRអត់? 
ខ៖ េចះែតពិ$កេហ=យែអ៊លេឌ=រ G$ំ67 ំ ទGNំDច់ចិតR។ 
ក៖ ហឺុ! េ5ងទុក¶N7 ក់ឯង? 
ខ៖ �៎! ចិ�� ឹមកូនបី�ក់�ឯង។ 
ក៖ ដល់េពលេគែបកចិតRអ�� ឹងេហ=យ ª៉ងមិចែដរ? 
ខ៖ ែបកចិតRេហ=យធមB�។ 
ក៖ មិនែមនេ(ែតពិ$កដែដលេទណ៎? 
ខ៖ អត់េទ! Gបឹងរកលុយ�យខW Xនឯង។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ�� ឹងដំេ�ះG�យរបស់អ7កមីង គឺT� ច់ទំ�ក់ទំនងFមួយ_ត់ណ៎? 
ខ៖ �៎! T� ច់ទំ�ក់ទំនង_ត់យូរេហ=យ។ 
ក៖ អ7កមីងគិតdIររស់េ(Fគូរ 
េហ=យIរT� ច់ទំ�ក់ទំនងេDយ�រែត_ត់Nនអ7កេផ¨ងអ�� ឹង�៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ dមួយ�លÈ Fង? 
ខ៖ ហឺុ! េប=េគDច់អេ�� ះេ�Gស¡លេយ=ង េប=_ត់េ(អ�� ឹងេ��ពិ$កេ�វញ̀េទ។ 
ក៖ ពិ$កª៉ងមិចេ�អ7កមីង? 
ខ៖ េប=េ(_ត់ េគរកសីុចិ�� ឹមេយ=ងផង ចិ�� ឹមឯេ�ះផងេ� Dច់េ�Gស¡ល។ 
េប=Dច់អេ�� ះេ�Gស¡លេយ=ង ដូចd សុខចិតRេhយេយ=ងGស¡លខW Xនឯង 



េដ=ម}ីខW Xនឯង។ អ�� ឹង�៎? េប=_ត់េ(Fមួយេយ=ង 
េប=_ត់NនGបពនµឯេ�ះផង _ត់មកេណះផង េ�ះផង 
�T� ច់មេ�សេច�ត�_7 ហ7 ឹងឯង។ អ�� ឹង�៎? 
ក៖ $ទ។ អ7កមីងNនបទពិេ�ធន៍លÈ ៗេទ? អ7កមីង? 
ខ៖ បទពិេ�ធន៍ មិនដឹងNនបទពិេ�ធន៍អីផង។ 
ក៖ ដូចFេពលខ©ះទិញកូIរេ� Gតវ̂រង�ន់អី? អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ អូ! Å© ប់ែត¢ំអូឈីស អូឈី�ន់អី ទិញមកេ±កេអ=យ! 
Gតវ̂មួយ±នេរ�លមក េប=កមក¼� ក់! ទេទរ អត់េ�ះ ប៉ង ប៉ុែនR�អត់$ន។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ចុះេ(សុខៗG�ប់ែតGក̂ច$នែផ©T� រអី? 
ខ៖ hហ7 ឹង�ប់េផ�=មែផ©T�  Iន់ែតលÈ េទ�តេហ=យ េG®ះេយ=ងDខំW Xនេយ=ង។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ d67 ំេនះGក̂ច6B រអញ ែផ©DេំពញចំIរd $នលុយ $នលុយែមន។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎! ដូចd សងØឹមGតវ̂រJ� ន់អី កុំសងØឹម _B នសំ�ងេទែអ៊លេឌ=រ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េប=េយ=ងេធ� =បុណ½ពីFតិមុនGតវ̂រJ� ន់មួយរយ±នេរ�លេ�អត់! NនÆន 
Nនអី អត់េទ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �_B នសំ�ងGបេDយ ខ? @ ំ_B នសំ�ងេទ។ 
ក៖ អ7កមីងIលពីេកBង Å© ប់Gសៃមd ធំេឡ=ងចង់េធ� =អី? 
ខ៖ ពីេកBងអី? ែអ៊លេឌ=រខ? @ ំនិªយG$ប់�មGតង់េគdអេ�� ះ! 
ខំេរ�នេ�េដ=ម}ីចង់$នេធ� =Gគប̂េGងÄនអី អ�� ឹងេ�។ អ�� ឹង�៎? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ _ត់dេយ=ង សមតÙ£ពេយ=ងអត់ដល់ អ�� ឹង�៎! េរ�នេចះ 
ប៉ុនdេយ=ងDក់®ក½Gបឡង Å© ក់លឺសូរែតឌុក។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ អស់សងØឹម� ដល់Å© ក់Iលខ? @ ំGបឡងÅ© ក់ហ7 ឹង ខ? @ ំ$ក់ទឹកចិតRែដល�។ 
ខ? @ ំយំ�៎? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎! បំណងចង់ ប៉ុនេយ=ង�មិនេចះ �មិនចប់ េប=dចប់! េប=dេចះ 
�ចប់$ត់េហ=យ។ 
ក៖ GបឡងទីG$ំបួនអត់ចប់អី? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ hចGបឡងម�ងេទ�ត? 
ខ៖ Gបឡងម�ងេទ�តឯ� ឈប់េរ�នេហ=យ។ Å© ក់េហ=យឌុកេហ=យ 
ខ? @ ំមិន$នេ�េរ�នអីេទ�តេទ។ 
ក៖ $ទ។ អ�� ឹងអរគុណអ7កមីង ែដល$នផ�ល់Fអនុសi 
ឬក៏F$នែចក�យអំពីបទពិេ�ធន៍ ក់ទង និងជីវត̀TU ល់។ អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ។ មុននិងប�� ប់IរសN� ស ខ? @ ំចង់់បÖÑ ក់េ�Iន់អ7កមីងd 
េ_លបំណងៃនIរសN� សេនះ 
គឺេដ=ម}ីរកiេ(ជីវGបវតR ិTU ល់ខW Xនទុកដល់កូនេ�ជំ�ន់េGIយ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យមaងេទ�ត គឺេដ=ម}ីhច! ពួក_ត់$នេរ�នសូGត ដូចF 
¼ង�កលវទ̀aល័យhចេរ�នសូGតពីអ7កមីង។ អ�� ឹង�៎? 



ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ។ េហ=យFចុងេGIយអ7កមីងNនមតិេªបល់ 
ឬក៏សំណូមពរអីសGNប់េកBងជំ�ន់េGIយេទ? 
ខ៖ េhយេកBងជំ�ន់េGIយខំេរ�នសូGតេ�េhយេចះដឹង $នNនIរJរេធ� = 
Nនែតប៉ុហ7 ឹងឯងែអ៊លេឌ=រ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ�� ឹងខ? @ ំអរគុណអ7កមីង។ ជGNប±�៎? 
ខ៖ �៎! អរគុណ។ 
    ចប់។              
        
                


