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 ក៖ អូេខ ចឹងេអ+រ ឥឡ/ វ 
ខ1 2 ំកំពុងស7 ិតេ:ភូមិ=>រ?@ក់េហ+យសDE ត់=>រ?@ក់Fក GងសH ឹងែសនេខតK ំពង់ធំ 
េហ+យេ:ៃថOទី៣១ែខ១េហ+យ  េអ+រ សំុសំTសន៍មីង េអ+រមីងេVW ះអីេគែដលមីង? 
ខ៖ វ ]ត មិតKេ:ភូមិ^ន់គរ. 
ក៖ វតK មិតK? 
ខ៖ វ ]ត មិតK 
ក៖ វ ]ត មិតK 
ខ៖ េ:ភូមិ^ន់គរ 
ក៖ អូេខ េអ+រ មីង`នេVW ះេaេFbេទមីងឬក៏េVW ះពីេកWង? 
ខ៖ អត់េទ េVW ះនិងម៉ង េVW ះនិង 
ក៖ ចុះមីង`ន=យុ`៉នែដលមីង? 
ខ៖ ៣៩ 
ក៖ េអ+រ មីងេក+តេ:កg 2ងhi ំjែដល? 
ខ៖ ៃថOទី១៤ែខ១hi ំ១៩៧៩ 
ក៖ ៧៩ េអ+រ មិង`ន>ំhi ំគតិ..hi ំែខW រmរ មីងេក+តេ:hi ំjែដល? 
ខ៖ អត់>ំ >ំៃថOទី១៤ែខ១hi ំ១៩៧៩ 
ក៖ > េហ+យចុះមីងេ:jែដរមីង? 
ខ៖ េក+តេ:… 
ក៖ ទីកែនoងកំេណ+តរបស់មីង 
ខ៖ ទីកែនoងកំេណ+តេ: េប+rមអFrកុលst នេ:កំពង់េu 
ក៖ កំពង់េu 
ខ៖ និងេហ+យអFrកុលst នmរ 
ក៖ េ:ឃំុjែដលមីង? 
ខ៖ ឃំុ..ឃំុកំពង់េu 
ក៖ Fស Gក? 
ខ៖ កំពង់ ŵ យ េខតKកំពង់ធំ 
ក៖ x ចុះមីង`នបងបy zន`៉ន{ក់ែដលមីង? 
ខ៖បងបy zន៥{ក់ 
ក៖ មីងកូនទី`៉នែដរ? 
ខ៖ ខ1 2 ំកូនទី៣ 
ក៖ បងបy zននមីងេVW ះអីេគខoះែដលមីង? 
ខ៖ េអ+រេVW ះហ៎ មួយេVW ះវ ]ត � ២វ ]តេ� ៣វ ]តមិតK ៤វ ]ត`ច់ ៥វ ]ត >ន់ធិ 
ក៖ បច�ប�នi ពួកuត់រស់េ:ទីjខoះែដល? 
ខ៖ បច�ប�នiuត់េ:េFbេខតKខo ះ េ:េខតKFពះវ ]mរ១េ:េខតKកំពង់ធំ៤ 
ក៖ េខតKFពះវ ]mរពីjែដលមីង? 
ខ៖ វ ]ត �  
ក៖ uត់េធw +អីេគវ ]ញែដលមីង? 
ខ៖uត់ រកសីុកសិករ 
ក៖ អូេខ ចឹង៤េទ�តuត់េ:កំពង់ធំuត់េ:ភូមិjវ ]ញមីង? 
ខ៖ េ:ភូមិ េ:Fក�ស�D� មមួយ េ:^ន់គរខ៣ 
ក៖ ចុះេអ+រ មីងសពwៃថOមីងេ:jវ ]ញមីង? 
ខ៖ េ:^ន់គរខ 
ក៖ េ:^ន់រខ ឃំុ 
ខ៖ ឃំុ^ន់គរ Fស Gកកំពង់ ŵ យ េខតKកំពង់ធំ 
ក៖  ចុះេអ+រ មីង`ន>ំេរ�ងអីេគខoះែដល�ក់ទងនិងពួកuត់េទមីង? 
ខ៖ េរ�ងអី? 
ក៖  ចង់និ�យ�េរ�ងអីក៏xនពីមុនuត់�៉ងេម៉ចធំេឡ+ងuត់េម៉ចឬក៏uត់ ពីមុនuត់ខូច 
ឬក៏uត់ឈឺឬក៏អីចឹង 
ខ៖ អត់អីេទ បងបy zនខ1 2 ំសុទ�rអiកល� �ំងំអស់ 
ក៖ > 
ខ៖ អត់`នអiកj�ហ៎ `នFបវតK ិ=Fកក់អីអត់`នេទ និងេហ+យ 
ក៖ Fuន់rចង់>ំេរ�ងអីែដលសប�យៗក៏xន ហិហិ 
ខ៖ `នស� ី 
ក៖ > ចុះេអ+រពីេកWងមីងេ:�មួយui rំងអស់ឬក៏េ:jែដលមីង? 



ខ៖ ពីេកWងេ:ជំុui េ:កំពង់េu 
ក៖ > 
ខ៖ េទ+បេចញពីកំពង់េuមកេ:^ន់គរ៦,៧,៨hi  ំ
ក៖ > ចុះេអ+រ ពីេកWងមីងចូលចិតKេលងអីេគ�មួយពួកuត់ែដលមីង? 
ខ៖ ដឹងអី j>ំេលងអី�លពីេកWងេទ 
ក៖ អូេខ អត់អីមីង េអ+រ �̀ យមីងេVW ះអីេគែដលមីង? 
ខ៖ឃុត មិតK 
ក៖ ចុះឪពុករបស់មីង? 
ខ៖ វ �ន វ ]ត 
ក៖ េអ+រ ពួកuត់`ន=យុបុ៉{W នេហ+យមីង? 
ខ៖ ៧៨ 
ក៖ ៧៨ ឪពុកឬក៏ �̀ យែដល=យុ៧៨? 
ខ៖ ឪពុក៧៨ �̀ យ៧៧ 
ក៖ មីង>ំ�ពួកuត់ ទីកែនoងកំេណ+តពួកuត់េ:jេទមីង? 
ខ៖ េ:ភូមិថoក ឃំុចំD៉េល+ 
ក៖ Fស Gកអីេគវ ]ញមីង? 
ខ៖ Fស Gក េអ+រ Fស Gកេ Ĥ ង 
ក៖ ចុះ �̀ យរបស់មីងuត់ទីកែនoងកំេណ+តuត់េ:jែដល? 
ខ៖ ដូចui ៗ 
ក៖ អូ ភូមិែតមួយ? 
ខ៖ និងេហ+យ 
ក៖ ចុះមីង>ំពួកuត់េរ�ប�រេ:កg 2ងhi ំjេទ? 
ខ៖ អត់ដឹងេទ 
ក៖ ហិហិ និងេហ+យ   
ខ៖ េយ+ងេក+តេF�យ 
ក៖ ចុះពួកuត់Fបកបរបបអីេគែដរមីង? 
ខ៖ �ល់ៃថO កសិករេធw +ែFស 
ក៖ ចុះពីមុន? 
ខ៖ ពីមុនេ`៉uត់េធw +ែFសែដល 
ក៖ អូ ចុះមីង`ន>ំេរ�ងអីេគខoះែដល�ក់ទងនិងពួកuត់អត់មីង? 
ខ៖ ដឹង>ំអី  >ំFតង់�uំត់រកសីុបីxច់ចិ�� ឹមេយ+ងរហូតេ`៉ 
ក៖ អូេខ េហ+យuត់�មនុស�ែបបjែដលមីង? ស� zត�ចឬក៏េម៉ច ហិហិ  
ខ៖ uត់មនុស�ល� ស� zតបូត ឪពុក �̀ យខ1 2 ំស� zតណស់ ពីjេគ�ស� ីេម៉ច 
ក៖ អូ 
ខ៖ ខ1 2 ំដឹង�uត់ស� zតេ�ះបីេឃ+ញេគលួចឆក់uត់និងមុខuត់អត់ អត់យកេ េ=យេគ>ប់ 
អiកែដលលួចuត់�ងំបុ៉{W ន  អត់េឃ+ញ`នxន េឃ+ញែតប�ជ័យ 
ែតuត់េ:ជួបជំុui ដល់>ស់បុ៉នេនះ 
ក៖ អូេខ ចុះឥឡ/ វuត់េ:jែដលមីង? 
ខ៖ ឥឡ/ វuត់េ:>ំែFសេ=យខ1 2 ំ ហិហិ  
ក៖ uត់េ:jវ ]ញ? 
ខ៖ េ:អី អូរតូច 
ក៖ អូរតូចកំពង់េu  
ខ៖ uត់េ:>ំែខFxំង 
ក៖ អូ េអ+រ uត់េ:ែត២{ក់ប� ីFបពន�uត់ហ៎? 
ខ៖ និងេហ+យ េ:ែត២{ក់និង 
ក៖ អូ ចុះuត់`នែដល¢o ប់Fxប់មីងពី�លuត់េ:េកWង uត់េធw +អី េហ+យេ:jអីអត់មីង? 
ខ៖ អត់ Fuន់ដឹង�  ពីេកWងuត់រកសីុជួញ`ន់ជួញអី  
ក៖ ជួញ ជួញ`ន់ហ៎? 
ខ៖ និងេហ+យ ជួញ`ន់ ែម៉ខ1 2 ំ�ត់េដរ uត់ពីេកWងmរ  
ក៖ អូ អុ៊¤Fសីuត់ហ៎ 
ខ៖ មិនែមន�លuត់េ:កំេ@ះFកមំុ ដូច�ពីuត់>ប់ៃដui �ប� ីFបពន�េ`៉mស់ 
uត់រកសីុមុខរបបនិង �̀ យខ1 2 ំអiក�ត់េដរ ឪពុកខ1 2 ំអiកទិញFជ/កទិញ`ន់  
ក៖ ចុះ  េអ+រ និង`ន>ំេVW ះជីដូនជីrមីងេទ? 
ខ៖ ជីដូនជីr 
ក៖ ¥ងឪពុកក៏xន¥ង �̀ យក៏xន  
ខ៖ ជី ជីr ��យ>ំ 
ក៖ uត់េVW ះអីេគែដរមីង? 



ខ៖ េVW ះrលឹម ១ �យសុទ� �យខ1 2 ំ =និងខ1 2 ំេក+ត�ន់េហ+យ  ឥឡ/ វuត់ ô ប់ 
ក៖ ចុះមីង>ំេVW ះuត់េពញអត់ 
ខ៖ េVW ះេពញៗេអ+រ េVW ះ សុ៊យ សុទ� 
ក៖ ចុះេ@កr ? 
ខ៖ េ@កr ស� ីrjេទ ជីruត់ហស៎ អត់ �̂ ល់េទ 
ក៖ និង¥ង �̀ យណ៎មីង? 
ខ៖ ¥ងៗឪពុកខ1 2 ំ  ជីr¥ងឪពុកខ1 2 ំ  
ក៖ ចុះ¥ង �̀ យ? 
ខ៖ ¥ង �̀ យ rឃុត ជីr ជីទួតក៏អត់ �̂ ល់ែដល rឃុត១ និងជីr¥ង �̀ យខ1 2  ំ�យរ ¦ម 
�យ¥ង �̀ យខ1 2  ំ
ក៖ អូេខ 
ខ៖ > 
ក៖ ចុះមីងែដលជួបពួកuត់អត់? 
ខ៖ ខ1 2 ំេក+ត�ន់េត+ uត់ខូចFបែហល២០hi ំ 
ក៖  uត់ខូចFបែហល២០hi ំចឹង uត់េ:jែដលមីង?េពលuត់េ:រស់ 
ខ៖ េ:ៗ េ:ខូចេ:វតKអំពិលេល�ង 
ក៖ អំពិលេល�ង 
ខ៖ Fx^ទជំរមេយ+ងនិង 
ក៖ និងេហ+យ 
ខ៖ ភូមិថoក 
ក៖ េអ+រ ចឹងបច�ប�នiuត់ែចក¨នអស់េហ+យ? 
ខ៖ >ស 
ក៖ �ំងំ៤? 
ខ៖ និងេហ+យ�ងំ៤ 
ក៖ មីង`ន>ំ� េ:េពលuត់ែចក¨ននិងuត់=យុ`៉នខoះេហ+យ? 
ខ៖  rខ1 2 ំេb េbបី 
ក៖ ៩៣េ@កrjែដល? 
ខ៖ េ@កrឃុត  
ក៖ េ@កr ឃុត  ចុះ 
ខ៖ េ@កrលឹម  ៦៦ 
ក៖ ចុះេ@ក�យ ? 
ខ៖ េ@ក�យ ែប៉ត ែប៉តFxំ 
ក៖ អូ 
ខ៖ uត់ខូច េ@ក�យខ1 2 ំ¥ងឪពុកmស៎ 
ក៖ >ស 
ខ៖ េ@ក�យសុទ�និង៨៥ េ@កrលឹមនិងប� ីFបពន�uត់និងmស៎ 
ក៖ > 
ខ៖ uត់ខូចrំងពីជំ{ន់បុ៉លពត៦៦hi ំ ដំរ ��ន់uត់ ô ប់ 
ក៖ អូ uត់េធw +អីេគវ ]ញ xនដំរ ��ន់uត់? 
ខ៖ �លនិងសំបូរដំរ � េ ៃFពអីេ  េដ+រៃFពសុទ�ែតដំរ � >ស់ៗនិ�យ�  
>ស់ៗពីេដ+មសុទ�ែតេដ+រ>ប់ដំរ � 
ក៖ អូ 
ខ៖ ដំរ ��ន់េ  
ក៖ និង  ចុះេអ+រ េ@កrឃុតេ@កអី uត់ ô ប់េsយ^រអី? 
ខ៖ ជំងឺ ធមWr 
ក៖ ជំងឺធមWr > 
ខ៖ �លេ{ះ៩៣ 
ក៖ ចុះ`នដឹងuត់ ô ប់េ:កg 2ងhi ំjែដលមីង? 
ខ៖ អត់>ំhi ំ 
គ៖ េនះ េ:េនះ uត់មកេហ+យ 
ក៖ អូ េអ+រ ខ1 2 ំសំុសំTសន៍មីងតិច 
គ៖ អូ 
ក៖ អូេខ  
ខ៖ អត់ អត់>ំ Fបែហល�៩០ 
ក៖ អូ 
ខ៖ ខHង់៩០៩០គត់និងែអង 
ក៖  និងេហ+យ 



ខ៖ េb�ង 
ក៖ > ចុះមីង`ន>ំអី�ក់ទងនិងពួកuត់េទ?ឬក៏ 
ខ៖ >ំេទ  
ក៖ អត់>ំេទហ៎មីង? 
ខ៖ > 
ក៖ និងេហ+យអត់អី  
ខ៖ អត់`នអនុស�វរ �យ៍ អីែដលសំ¥ន់ែដលេ=យ�េយ+ងនិ�យ 
ក៖ ហិហិ 
ខ៖ រស់េ:ធមWr 
ក៖ មីង�o ស់ពីេអ+រ ពីអីេគេអ+រ ពីកំពង់េuហីមីង? 
ខ៖ និងេហ+យ 
ក៖ ពីកំពង់េuេ ^ន់គរពីេពលjែដល? 
ខ៖ hi ំ២០០៨ 
ក៖ ២០០៨ អូេខ មីង`ន^ច់©តិjែដលរស់េ:េFbFបេទសេទមីង? 
ខ៖ អត់`ន 
ក៖ អត់`នេទហ៎និងេហ+យ េអ+រ ចុះមីង ŵ មីមីង`នេVW ះអីែដល? 
ខ៖ ហួន ហួន េហ�ន  
ក៖ ហួន េហ�ន 
ខ៖ និងេហ+យ   
ក៖ េអ+រ មីងេរ�ប�រេ:កg 2ងhi ំjែដលមីង? 
ខ៖ ២០០៨  
ក៖ ២០០៨ េអ+រ េ:ៃថOែខhi ំj? 
ខ៖ េ:េអ+រ ២…២០០៨ បុ៉នអត់ដឹងhi ំែខែខW រេយ+ង hi ំ២០០៨និង 
ក៖ ែខjមីង? 
ខ៖ ខ1 2 ំេរ�ប�រេហ+យមកេ:និងម៉ង 
ក៖ អូខ េអ+រ ចុះមីង 
=ªហ៍ពិªហ៍និងគឺ��រផ�ផំ¬ 2 ំពីឪពុក �̀ យឬក៏មីងFស@ញ់ui េsយខ� នឯងឬក៏េម៉ចែដលមីង
? 
ខ៖ rមឪពុក �̀ យ  
ក៖ �̂ ល់ui rមឪពុក �̀ យហ៎មីង? 
ខ៖ និងេហ+យ  
ក៖  េធw +េម៉ចេទ+ប=ចVនដល់�រេរ�ប�រxន? 
ខ៖ អឹម uត់ដូច� >ស់ទំុេគ{ំsក់េ ក៏ FពមេFព¯ង�ំងំសង¥ង  
ក៖ ចុះេអ+រមីង អឹម ŵ មីរបស់មីងuត់អiកេ:jែដលមីង? 
ខ៖ អiក^ន់គរ 
ក៖ អiកេ:ភូមិ^ន់គរនិងបេj� យហ៎មីង? 
ខ៖ > 
ក៖ អូ �រេហ+យមីងេ េ:¥ងប�  ី
ខ៖ និងេហ+យៗ 
ក៖  អូេខ កg 2ងសំណួរេនះេគសួរ�េអ+រ េត+មីងេអ+រ `នៃថoជំនូនែដរឬក៏អត់?  
ខ៖ > 
ក៖ ដូច�ៃថoជំនូន ដូច�ៃថoទឹកេsះ ពី>ស់ពីេដ+មអីនិងមីង 
មួយនិងFuន់ែត�សំនួរេគសួរប{H ប់ពីេយ+ង 
ខ៖ មួយនិង`នន័យ�ដូចេយ+ងបង�ប់ហ៎ អូ បង�ប់េគxន៨០០ 
ក៖ ៨…៨០០អីេគែដលមីង? 
ខ៖ ដុ@o  
ក៖ អូ ៨០០$ �លនិងេFច+នែដលចឹង 
ចុះមីងអត់`នែដលxន �̂ ល់ui ពីមុនេទ?ចង់និ�យ�ពីមុនេពលេរ�ប�រ 
ខ៖ អត់េទៗ 
ក៖ អូេខ មីង`នេចះT^អីេFbពីT^ែខWេទ? 
ខ៖ េចះT^អង់េគoសតិចៗ 
ក៖ អូ T^អង់េគoស 
ខ៖ T^`េឡតិចៗ 
ក៖ `េឡែដរ? `េឡ `៉េFប+xនឬក៏េម៉ចែដលមីង? 
ខ៖ `េឡ េប+`នជន�តិ`េឡនិ�យ�មួយ និ�យxនេត+  
ក៖ អូេខ `េឡ`នT^uត់�H ល់ខ� នែដលណ៎មីង? 
ខ៖ និងេហ+យ  



ក៖ អូេខ ចុះT^ែខW ររបស់មីង េFប+xនទូេ ណ៎មីង? 
ខ៖ េFប+xនទូេ  
ក៖ អូេខ 
ខ៖ អក�រxនទូេ  
ក៖ មីងេរ�នេ: េរ�នxនដល់Fតឹមjែដលមីង? 
ខ៖ xនហឺ….េរ�ន�បបំផុត 
ក៖ េរ�នFតឹម�i ក់ទី`៉នមីង? 
ខ៖ េរ�នxនFតឹមទី៧,ទី៨ 
ក៖ អូ ទី៧ទី៨ជំ{ន់និងខ±ស់ែដលេហ+យ 
ខ៖ បុ៉ែន�ខ1 2 ំxនេរ�នេFbេFច+ន 
ក៖ អូ  
ខ៖ ខ1 2 ំឧស³ហ៍េរ�នអក́រកមW 
ក៖ និង 
  ខ៖ អង់េគoសខ1 2 ំេរ�នេFbេ`៉ង ដូចខ1 2 េំ លក់ដូរេ:ភi ំេពញចឹងេ  
ផឹកខ1 2 ំលក់ទឹកFកឡG កទឹកអីចឹង េ`៉ង៦Fពលឹមេឡ+ង ខ1 2 ំេចញេ េរ�នអង់េគoសរហូត 
  ក៖ ហិហិ 
 ខ៖ េ`៉ង៦េចញ អូ េ`៉ង៥ េរ�ន១េ`៉ង េ`៉ង៥,6 
ក៖ អូេខ និងេហ+យ ចុះមីង េពលែដលេរ�ននិងមីងេរ�នេ:^@jែដល 
ខ៖ េ:ភi ំេពញេ:េ�ងចFក¶ ·រ � េរ�ន^@ឯកជន 
ក៖ ^@ឯកជន ចុះ=េរ�នទី`៉ន ដល់ទី៨ទីអី 
ខ៖ ^@ទូេ េ:កំពង់េu  
ក៖ កំពង់េu  
ខ៖ និងេហ+យ ៗ 
ក៖ អនុវ ]ទ¸ល័យអីែគែដលមីង? 
ខ៖ បឋមេត+ 
ក៖ អូ បឋមហ៎ 
ខ៖ > 
ក៖ េVW ះអីេគែដលមីង? 
ខ៖ កំពង់េu ^@កំពង់េu 
ក៖ ^@បឋមសិក³កំពង់េu  អូេខ  និងេហ+យ `នសំណួរេទ�ត េអ+រ េគសួរ� ដូច� េអ+រ 
េត+អiកមីង=ចFxប់xនេទ �ក់ទងនិង�រលំxករបស់មីង 
ែដលមីងគិត�អw ីែដលលំxក�ងេគកg 2ងជីវ ]តរបស់មីង? 
ខ៖ លំxកºដូច�ល់ៃថOនិងែអង ចិ�� ឹមកូនពិxក 
ក៖ មីង`នកូន៤ន៎មីង? 
ខ៖ កូន៤{ក់ 
ក៖ េVW ះអីេគខoះែដលមីង? 
ខ៖ បងេគេVW ះ េហ�ន េស�វ»ង  
ក៖ >  
ខ៖ ទី២េហ� េស�វៃឡ ទី៣ េហ�ន ចេFម+ន ទី៤ េហ�ន Fសីេ¼  
ក៖ ចុះមីង េអ+រេ@កពូ ô ប់េ:hi ំjែដលមីង? 
ខ៖ hi ំ២០១៦ 
ក៖ ២០១៦ ហ៎ 
ខ៖ > 
ក៖ អូ �លនិងេហតុអីxនuត់ ô ប់ែដលមីង? 
ខ៖ េFuះ�i ក់ច�ចរណ៍ ែបកកង់រម៉ក 
ក៖ ែបកកង់រម៉ក 
ខ៖ >  
ក៖ អូ ែបកកង់រម៉កចុះេម៉ចº 
ខ៖ ែបកកង់រម៉ក ºFប�ញបុកេដ+មេឈ+ 
ក៖ អូºេរ  
ខ៖ ºេរេ   
ក៖ ែបកកង់រម៉ក =េF�យក៏=មុខ? 
ខ៖ =េF�យ 
ក៖ =េF�យ ដល់េពលេរ បុក 
ខ៖ េរបុកេដ+មេឈ+ �ញ= េពលjºែបកºFប�ញេយ+ងេ ¥ង 
ក៖ អូ 
ខ៖ េប+សិន�េយ+ងេ@តេចញ អត់អីេទ ែតuត់`នះ 



ក៖ uត់FបឹងែFជង 
ខ៖ FបឹងrែFជង េពលែFជងបុកេដ+មេឈ+េ:¥ងមុខបេj� យ 
ក៖ និង ចឹងេអ+រ េត+មីងគិត�អីេគែដលលំxកែដលមីង? =ចដូច�Fxប់Fត½សៗ� 
លំxកេ និងអីេគខoះ អីចឹង 
ខ៖ េប+លំxក�ល់ៃថOេនះmរ Fសីតូច ខ1 2 ំFxប់េ=យFតង់េឃ+ញអត់ 
ដូចខ1 2 ំជំªក់លុយបងFសីតូចឯងចឹង 
ក៖ និងេហ+យ  
ខ៖rំងពីប� ីេ:រស់ ដល់េពលuត់ ô ប់េ  xនពីអiកjជួយរកសង 
ក៖ អូេខ 
ខ៖ េហ+យដូចជំªក់់អង��រ ជំªក់ទិញយកលុយទិញដីទិញអីយកេ េFប+Fxស់ 
ក៖ > 
ខ៖ ដល់េពលuត់ ô ប់xត់`នអiកjអiកសង `នលុយjសងេគ `នែតេយ+ងអiកសង 
ក៖ និងេហ+យ  
ខ៖ េយ+ងរកចិ�� ឹមកូនផង េយ+ងរកបង់ធ{uរផង កូនតូចរេង៉រD៉ក់ 
េហ+យេពលេពលៗuត់ ô ប់េ  េយ+ង`នេªះ២ែខ `នេªះ២ែខរហូតដល់េយ+ង៨,៩ែខេក+ត 
េយ+ងFត/វ�ររកបង់អង��រេយ+ងFត/វ�រេអ+រ 
ក៖ អត់`នអiកទប់ 
ខ៖ អត់`នទប់អីេយ+ង ì ក់ឯងេយ+ង េយ+ងសៃសខ� ី 
ឆoងទេនo រចួសៃសខ� ីរយះេពល`៉ៗ១hi ំេទ�តxនេយ+ង=ច�េយ+ង=ចស¾ 2 ះរកxន 
ក៖ និងេហ+យ 
ខ៖ ដល់េពលចឹង ºពិxកmរjស់ ពិxកែមនែទន 
ក៖ អូេខ 
ខ៖ ដល់េពលនិងmរខ1 2 ំលក់អស់េuអស់អី លក់អស់លក់សងេគmរែដលេយ+ងរកអត់េក+តmរ 
ក៖ និងេហ+យ 
ខ៖ និងែអង 
ក៖ អូេខ ចឹង`នអីេគេទ�តេទមីង? 
ខ៖ `នដូច��ល់ៃថOេនះ ºខw ះដូច� ែនក េធw +ផHះេ: េធw +ផHះអត់�ន់ជិតេ:ជ¿À ំងចំហផ� 2ង  
អត់`នលុយFគប់េទ�ត 
ក៖ > 
ខ៖ ដូចFសីតូចឯងេ េឃ+ញេហ+យ 
ក៖ និងេហ+យៗ 
ខ៖ េ:ចំហរថ� 2ងដូចេឃ+ញF^ប់េហ+យ ចឹងេ:�ងំFព½យចិតK 
េsយ^រអីxនខ1 2 ំFព½យចិតKេsយ^រ េគ�ខ?ល់ក�{H ក់¥o ងំ=រហ័សhប់ៗេនះេ`៉ 
ជិតដល់ែខេភo¯ងេហ+យ  
ក៖ > 
ខ៖ ចឹងេប+សិន�ខ?ល់គួច�ច េយ+ងអត់ជ¿À ំងគឺគួច�� ប់º ºFបឈមមុខនិង�រលំxក់ 
េពលjេភo¯ងជះFត/វក៏º=ច�ចូលមកកg 2ងេហ+យjមួយក៏º=ចដូច� េប+េភo¯ង¥o ងំ 
ខ?ល់¥o ងំ º=ច��ច់ផHះរបស់េយ+ងxក់ដំបូងxក់អី 
ក៖ អូេខ និងេហ+យ 
ខ៖ េហ+យ�ល់ៃថOFបឈមមុននិងប¿Á និង 
ក៖ > 
ខ៖ េហ+យរក�ល់ៃថOេនះ រកxនបនK ិចៗេទ ែតFuន់�េsះ =េរ�ងេធw +ផHះនិង ផង 
ក៖ > 
ខ៖ េsះេរ�ងចិ�� ឹមកូនផងអីផង លីែរកFគប់សពw  
ក៖ អូេខ ចឹងមិញខ1 2 ំសួរ�អw ីែដលពិxកចឹងខ1 2 ំសំុសួរមីងវ ]ញ� េត+បទពិេ^ធន៍ល� ៗ 
េត+មីDអំw ីែដលេធw +េ=យមីង េអ+រសប�យចិតKហិហិ 
ខ៖ បទពិេ^ធន៍ខ1 2 ំែដលែនកស� ី…. សប�យចិតKគឺេ=យែតខ1 2 ំxនមកFពះវ ]mរ ែមនេត+ 
�លខ1 2 ំមកFពះវ ]mរគឺខ1 2 ំរ^យចិតK 
ក៖អូេខ 
ខ៖ ខ1 2 ំរÂ^យចិតKគឺេsយ^រ គឺខ1 2 ំ=នFពះគម± ីរេ ºxនដូច� ធូរF^លនូវអw ីែដលខ1 2 ំពិxកចិតK 
ក៖ និងេហ+យ មីងចុះពីេកWងមីងសងÃឹមេធw +�អw ីែដល ដូច�ពីេកWង¢o ប់Fសៃម៉�ធំេឡ+ងចង់េធw +អី 
អីចឹង? 
ខ៖ ចង់ ចង់េហ+យ ចង់េធw +�រ ចង់េធw +អីនិង បុ៉នេហ+យេយ+ងេ ºមិនរចួ 
ដូច�េយ+ងuW នលទ�Tព 
ក៖ េអ+រ 
ខ៖ �̀ យេយ+ងអត់xនេ=យេរ�នខ±ង់ខ±ស់ 
ក៖ចុះមីង េអ+រសពwៃថOមីង�ន់^ស{អីេគែដលមីង? 



ខ៖ ^ស{េយសូ៊និងឯង 
ក៖ អូេខ 
មីងលំxកេទេពលបÄ ẑ ស{ពីFពះពុទ�ែដល�^ស{រដtរបស់េយ+ងមក�ន់FគីសH ^ស{វ ]ញ? 
ខ៖ º ºចំេªះខ1 2 ំអត់ពិxក បុ៉ែនKចំេªះេ:¥ងេ@កិយ �ក់ទងនិងបុណ?�ននិងអីគឺពិxក 
ក៖ អូេខ 
ខ៖ ពិxបុ៉ណÅ ឹងគឺអត់អី បុ៉ែន�អw ីែដល=ចដូច� េ=យជីវ ]តេយ+ងធូរF^លេ មុខគឺេយ+ងេធw + 
អត់`នៗដូច� េអ+រ ដូច� េ@កិយអូស�ញេយ+ង� អត់េទ 
ក៖ ចុះ`នអiក¢o ប់�េ=យឬក៏អីេ:េពលែដលមីង 
ខ៖ `ន ដូចអី �លេឡ+ងផHះឥឡ/ វ =េឡ+ងផHះ`៉^រមុន 
ក៖ > 
ខ៖ េឃ+ញអត់ េភǢ វអត់មកេFច+នេគ�េយ+ង ចូ¥ងេយសូ៊អីៗ �̀ យមីងខ1 2 ំអីចឹងេគ�ខ1 2 ំេអ+រ 
េធw +¥ងេយសូ៊េគមិនមក 
ក៖ ហិហិ 
ខ៖ េគដូច� ºអត់`ន� `នស� ីនិងFត/វេអw +ផង 
ក៖ អូ 
ខ៖ េគ�ចឹង  
ក៖ និង ចុះមីងេម៉ចវ ]ញដល់េពលចឹង? 
ខ៖ អត់អីេទ សF`ប់ខ1 2  ំខ1 2 ំ� អw ីែដលខ1 2 ំ=ច អw ែីដលខ1 2 ំេធw +xន គឺសF`ប់អ{គតខ� នខ1 2 ំ 
អត់សF`ប់អiកដៃទ 
ក៖ អូេខ 
ខ៖ >ស 
ក៖ និងចុះមីង េប+សិន�មីង=ច`នអw ីមួយ�� េំផÆ+េ េកWងជំ{ន់េF�យេត+ 
ឬក៏កូនេÇរបស់មីងអីចឹង េត+មីងចង់និ�យអីេគខoះេ Fxប់ពួក uត់ែដល? 
ខ៖ Fxប់ពួកuត់Fxប់�  ដឹក{ំuត់េ=យេជ�Fពះ េដ+ម�ីេ=យuត់xនេរ�នដឹងពីFពះគម± ីរ 
�៉ងេម៉ចៗ េដ+ម�ីេ=យuត់=ចេធw +ខ� នrមនិង ចឹងខ1 2 ំសងÃឹម� កូនខ1 2 ំ េប+សិន�កូនខ1 2 ំ 
ខ1 2 ំxនេដ+រផ� zវrFពះេយសូ៊ កូនខ1 2 ំក៏ដូចខ1 2 ំ ចឹង=ច�  កូនខ1 2 ំក៏`នេសចក� ីសុខដូចui  
ក៖ មីង ចុះេហតុអីមីងចង់េ=យពួកuត់េដ+រrមផ� zវនិងែដលមីង? 
ខ៖ ផ� zវនិង�ផ� zវសុចរ ]ត ផ� zវល�  េទ�ងFតង់ សច�: អត់`នជក់ អត់`នផឹក អត់`នេFគÉងេញ¯ន 
អត់`នអី�ងំអស់ uត់=ចែកខ� នេធw +rមនិង ក៏=ចដូច�  uត់ដឹង េហ+យuត់យល់ uត់
=នFពះគម± ីរ uត់េរ�នេ uត់ដឹង uត់យល់ េ uត់េធw +ខ� ន ពុតខ� នrមនិង  
ក៖អូេខ 
ខ៖ ចឹងuត់=ច� `នេសចក� ីសុខ  
ក៖ និងេហ+យ  ចឹងមីង`នអីេផ�ងេទ�តែដលចង់ េអ+រែចក>យ�មួយេយ+ង 
អំពីជីវ ]តរបស់មីងឬក៏ អំពីអីេគក៏xនែដលមីងចង់និ�យចឹង  
ខ៖ ែចក>យ�៉ងេម៉ច? 
ក៖ ែចក>យអីក៏xនែដកមីងចង់និ�យឬក៏េប+សិន�អត់`នក៏អត់អី 
ខ៖ ពីេសចក� ីជំេន�េយ+ងហ៎? 
ក៖ អំពីេសចក� ីជំេន�ក៏xន អំពីបទពិេ^ធន៍�H ល់ខ� ននិង rំងពីេកWងដល់បច�ប�នi េនះចឹង   
ខ៖ និ�យេ ខ1 2 ំដូច�`ននិស�័យ�មួយ¥ងFពះេយសូ៊ េFប¯បដូច�Fពះនិងទតេaខ1 2 ំរហូត 
ក៖ > 
ខ៖ xន�ខ1 2 ំ  ពីេកWងេ:លីវេ`៉ ខ1 2 ំដូច� េ=យែតលឺ�¥ង�យ Fពះេយសូ៊និងឯង 
ចុះេ បេFង¯នបង់អី ¥ងកំពង់េu គឺខ1 2 ំចូលចិតK 
ក៖ អូ  
ខ៖ និ�យFតង់ ខ1 2 ំចូលចិតK ខ1 2 ំ ខ1 2 ំពីេដ+មេធw +¢o ប់ មកវ ]mរ =ស� ីេគេ{ បុ៉ែន�ºដូច�  
ដូច�អត់បDÁ ញអw ីេ=យដឹង�ក់ច�ស់ ែតេ=យែតលឺ¥ងេយសូ៊ ខ1 2 ំmក់បីដូច�ចង់ 
ºដូច��`នទំនប់ចិតKmរ 
ក៖ និងេហ+យ 
ខ៖ ដល់េពល េពលែដលពិតFxកដ េពលមកេជ�^ស{ចFកនិង គឺបDÁ ញេ=យេយ+ងេឃ+ញ 
rមបទពិេ^ធន៍ �របDÁ ញេ:កg 2ងយល់សបK ិេ=យេយ+ងេឃ+ញេម៉ចៗេ=យេយ+ងដឹង  
ក៖ េអ+រ 
ខ៖  និងអពÊ zតេហតុេម៉ចៗmស៎ 
ក៖ និងេហ+យ 
ខ៖ និងេហ+យ Fxប់េ=យដឹង 
ក៖ ចឹង អូមីង សំុសួរ�មីងេរ�ប�រេ:=យុ`៉នែដលមីង? 
ខ៖ ២៨ 
ក៖ អូ េFច+នែដលjមីង 
ខ៖ > 



ក៖ ចុះមុនេពលេរ�ប�រមីងេធw +អីេគែដល? 
ខ៖ ខ1 2 ំ មុនេពលេរ�ប�រខ1 2 ំ អុ៊តសក់  
ក៖ អូ េធw +��ងអុ៊តសក់ េ:jែដលមីង? 
ខ៖ េ:^ន់គរ 
ក៖ េ:^ន់គរ 
ខ៖ និងអុ៊តសក់xន១hi ំក៏�របេj� យ 
ខ៖ ចុះពីមុនអុ៊តសក់និងមីងេធw +អីែដល? 
ក៖ ពីមុនអុ៊តសក់ខ1 2 ំ េ `៉េឡ េ និង៤hi ំ  
ក៖ េ `៉េឡ៤hi ំហ៎មីង? 
ខ៖ និងេហ+យ  
ក៖ អូេខ  
ខ៖ េ `៉េឡនិងេធw +��យេម៉ត �̂ ល់�យេម៉តអត់ 
ក៖ អត់ �̂ ល់ 
ខ៖ អង់េគoសេចះេហ+យអត់ �̂ ល់េម៉តេទ�ត ហិហិ 
ខ៖ េម៉តនិងអiកបំេរ �េគ 
ក៖ អូ 
ខ៖ េប+អiកបំេរ �ចិន េធw +ដល់ផHះmរ 
ក៖ អូ និងេហ+យ មីងេធw +េ:និង៤hi ំន៎មីង? 
ខ៖ ៤hi ំ បុ៉ែន� េ ២hi ំមកវ ]ញ េËែកមួយេ=យេ វ ]ញ២hi ំេទ�ត 
ក៖ អូ និងចឹងសំណួរខ1 2 ំសF`ប់េពលេនះអស់េហ+យ Fuន់ែតមួយេទ�ត សំុអនុ¿Ì តិេដ+ម�ីេអ+រ 
ថតរបូមីងេហ+យេអ+រ មួយេទ�ត េត+ខ1 2 ំ=ចដូច�=ប់ឡ/ ត 
^រសំេលងឬក៏អw ីែដលខ1 2 ំxនថតសំេលងទុកនិងចូលេ កg 2ង េវបផ³យរបស់សកលវ ]ទ¸ល័យេអ+រ 
Fបឹកmំយុ៉ងxនេទមីង េដ+ម�ីដូច� 
ខ៖ េធw +អីេធw +េ  
ក៖ >ស មួយនិងេដ+ម�ីេ=យកូនេÇជំ{ន់េF�យបស់េយ+ង េ:េពលែដលuត់ធំេឡ+ង 
uត់ចង់ដឹងពីជីវ ]តរបស់មីង �ពីមុនមីងេ:j r�យេVW ះអីេគចឹង 
uត់=ចចូលេ កg 2ងSearch ចូលេ កg 2ងនិង uត់=ចºយេVW ះមីង 
=ចេឃ+ញអំពី�ងំអស់និង មកវ ]ញ�ងំអស់និង ចឹងេអ+រ អiកមីងអនុ¿Ì តិចឹង អរគុណមីង 
សF`ប់ខ1 2 ំ̀ នែតបុ៉ណÅ ឹង 
ខ៖ និងេហ+យ អត់អី អរគុណ 
ក៖ និងេហ+យប{H ប់ពីនិងថតរបូ អស់ ហិហិអរគុណេFច+នមីង 
ខ៖ អរគុណដូចui   
ក៖ > 
 


