
                   "រសំ&សន៍របស់អ,កមីង 1៊ន 3៊ន"ក់ 
ក  អ$កសំ'សន៍ េសង,រ ./                      ខ  អ$ក1ត3វ5នសំ'សន៍ 6៊ន 
8៊ន9ក ់
ក៖ $ស&ដំបូង អរគុណអ1កមីងេ5ច7ន ែដលអ1កមីង;នអនុ<= ត េដ7ម?ីេ@យកB Cយ@ចេអ7រ 
សំុសំDសន៍អ1កមីងអំពីជីវ5បវតI ិអ1កមីងខLះៗ 
េហ7យរ PកQយែដលៃថTនិងUនឧWសេដ7ម?ីជួបអ1កមីង េហ7យមមកសួរសុខទុកZមីង 
េហ7យនិងេអ7រ េយ7ងសំDសន៍អ1កមីងផងែដល ចឹង&ដំបូងេអ7រ 
ទី]ំងែដលេយ7ងកំពុងសិ̂តេ_ក̀aងWរសំDសន៍េនះ គឺសិ̂តេ_ភូមិ ៃ5ពបនL ិច 
េអ7រសde ត់@$រghក់ 5ក iងសj ឹងែសន េខតIកំពង់ធំ េហ7យេយ7ងេអ7រ សំDសន៍េ_ៃថTទី១០ 
ែខកុមn: p1 ំ២០១៩  
ខ៖ sំt1 េស7ចអងu aយេលង  
ក៖ និងេហ7យមីង ចុះមីងេvw ះេពញមីងអីេគវ yញ ? 
ខ៖ េvw ះេពញហ៎? 
ក៖ |ងំ5តកូល  
ខ៖ }៊ន �៊នWក់ 
ក៖ េហ� េហ�ងេស�ងWក់? 
ខ៖ }៊ន 
ក៖ }៊ន �៊នWក់  
ខ៖ អឺ  
ក៖ និង មីងUនេvw ះេ�េ5�ពីនិងអត់មីង? 
ខ៖ អត់ អត់Uន 
ក៖ អត់Uនពី�េគអីេ�េvw ះេ5�អីពីេកwងេU៉េទហ៎មីង? 
ខ៖ អត់ អត់េទ 
ក៖ ចុះមីងUន@យុU៉នេហ7យមីងp1 ំនិង ? 
ខ៖ ៤០េហ7យ 
ក៖ ៤០ហ៎មីង? 
ខ៖ ៤១េហ7យ អឺ ៤១េហ7យ  
ក៖ ចុះមីងេក7តេ_ក̀aងp1 ំ�វ yញមីង? 
ខ៖ ១៩៧៧ 
ក៖ ៧៧ មីងUន$ំែខ�អត់? 
ខ៖ ែខ� ែខ១ 
ក៖ ែខ១ហ៎ ចុះ$ំៃថTទីU៉នអត់មីង? 
ខ៖ ទីU៉ន ទី៦ហី 
ក៖ អូ ទី៦ែខ ១៩៧៧ 
ខ៖ ៧ 
ក៖ ចុះ@និងp1 ំច័នjគតិ ចុះp1 ំែខw រp1 ំអីេគវ yញមីង? 
ខ៖ ដឹងp1 ំអីេទ អត់$ំ 
គ៖ p1 ំេ�ង 
ខ៖ អូ p1 ំេ�ង  
ក៖ p1 ំេ�ងហ៎ និងេហ7យេអ7រ មីងេក7តេ_ទី�ែដលមីង? 
ខ៖ េក7តេ_ភូមិបឹង5; 
ក៖ ឃំុ? 
ខ៖ ឃំុេឈ7|ល 5ស iកស�̂ន់ េខតIកំពុងធំ 
ក៖ 5ស iកស�̂ន់ េខតIកំពង់ធំ េអ7រអូេខ មីងUនបងប� �នU៉នsក់មីង? 
ខ៖ បងប� �នUន៨sក់ 
ក៖ ពួកtត់ មីងកូនទីU៉ន? 
ខ៖ កូនទី២ 
ក៖ សំុ�� ល់េvw ះពួកtត់|ងំអស់t1  
ខ៖ េ5ច7ន�ស់៨ 
ក៖ �ប់ពីដំបូងេU៉ 
ខ៖ }៊ន ជូ េហ7យខ� a ំ }៊ន វណ� ះ }៊ន ៃណ }៊ន សំលី }៊ន េស�ងគុយ }៊ន េស�នហុ៊យ 
5គប់េ_៨? 
ក៖ េ�េគេvw ះអីេគមីង? 
ខ៖ េស�នហុ៊យ  
ក៖ និង ចុះេអ7រ បច�ប?ន1tត់េ_�ខLះែដលមីង? 
ខ៖ េម7លបងមួយ បងជូេ_អីអន� �ងែវង  



ក៖ ; 
ខ៖ 5ស iកអន� �ងែវងហី ពួកនិងេ_ស�̂នេត7 និងេ_ស�̂ន|ងំអស់ 
ក៖ ចឹងេ5�ពីនិងេ_ស�̂ន់|ងំអស់ហ៎មីង? 
ខ៖ បុ៉នេ_ភូមិខុសt1 និង}រ  
ក៖ ; 
ខ៖ េ_5ស iក&មួយt1  ែតភូមិខុសt1 និង}រ 
ក៖ ចុះពីតូចមីងេ_&មួយពួកtត់ឬក៏េម៉ចមីង? 
ខ៖ េ_&មួយtត់ េ_ 
ក៖ េ_&មួយtត់េ_ភូមិស�̂ន់និងដែដលមីង? 
ខ៖ និង  
ក៖ ; ចុះមីងUន$ំេរ�ងអីខL ះ|ក់ទងនិងពួកtំត់អត់មីង បងប� �នមីង? 
គ៖ េរ�ងេដ7រេរ Pសខgងេរ Pសេ�� អី 
ខ៖ អូ @េរ Pងេដ7រេរ Pសខgងេរ Pសេ�� អី}ស់? 
ក៖ េរ Pសេ_�វ yញមីង? 
ខ៖ េ_និងជិតនិង និងភូមិនិង 
ក៖ េ_ក̀aងភូមិហ៎? 
ខ៖ េរ Pស5តីេរ Pសអី 
ក៖ Uនេធ� 7អីេផ�ង&មួយtត់អត់ 
ខ៖ េធ� 7ែ5សេធ� 7ចំWរ  }ស់ 
ក៖ Uនេធ� 7អីខL ះ&មួយtត់មីង? េរ Pសខgង េរ Pសេ��  
ខ៖ េធ� 7ែ5ស 
ក៖ េធ� 7ែ5សចំWរ រក5តី 
ខ៖ $ 
ក៖ និងេហ7យ ចុះÛយរបស់មីងេvw ះអីេគែដលមីង? 
ខ៖ អឺ អូ៊ ហុកនី 
ក៖ ចុះឪពុករបស់មីង? 
ខ៖ អុ៊ច បុ៊នហីៗ 
ក៖ ចុះÛយ ? 
ខ៖ អូ៊ ហុកនី 
ក៖ អូ េvw ះ5សេដ�ងt1   
ខ៖ និងឯង  
ក៖ មិញខ� a ំ�w ន�ខ� a ំ�̂ប់5ចឡំ ខ� a ំខំសួរប<� ក់មកវ yញ ហិហិ  
ខ៖ ហិហិ 
ក៖ tត់Uន@យុU៉នែដលមីង? 
ខ៖ ;៉@យុ}រU៉ន }រ អូហុក ហុក5;ំបី ;៉៦៨ @យុtត់៦៨ 
ក៖ ៦៨ 
ខ៖ អឺ 
ក៖ ចុះÛយរបស់មីង? 
ខ៖ ែម៉ខ� a ំ៦០ ៥៧ �L ប់៥៧ 
ក៖ ; tត់�L ប់យូរេ_មីង? 
ខ៖ tត់�L ប់U៉ន ៥p1 ំេហ7យ 
ក៖ tត់េក7តអីេគ;ន�L ប់ែដលមីង? 
ខ៖ ដុះ ឈឺដុះ�ច់5ចមុះ 
ក៖ ដុះ�ច់5ចមុះ 
ខ៖ េ¡Wត់ 
ក៖ ចុះមីងUន$ំ�ពួកtត់េក7តេ_p1 ំ�អត់? 
ខ៖ អត់$ំេទ 
ក៖ អូ ចុះពួកtត់ មីងUនដឹង�5ស iកកំេណ7តពួកtត់េ_�អត់? 
ខ៖ 5ស iកកំេណ7ត ;៉sក់ឈូក 5ស iកកំេណ7តអ1កេ_ឈូក 
ក៖ ឈូក5;�ទសំបូរ? 
ខ៖ និងែអង ឈូកនិងែអង 
ក៖ អូ  
ខ៖ អឹ 
ក៖ ចុះÛយរបស់មីង? 
ខ៖ ែម៉េក7តេ_�េទៃវ¢ មិនែមនេទ េ_ស�̂ន់និងឯង បុ៉ន Uនជ័យ 
មិនែមនេទអ1កស�̂ន់និងឯង 
ក៖ អ1កស�̂ន់ ចុះ 



ក៖ េប7;៉អ1កឈូក 
ក៖ $ ចុះឪពុករបស់មីងេធ� 7អីេគចិ£� ឹមជីវ yតែដលមីង? 
ខ៖ សព�ៃថTtត់េធ� 7Wរផង េធ� 7ចំWរផង  
ក៖ េធ� 7Wរអីេគែដលមីង? 
ខ៖ 5ក iម5បឹក¤ 
ក៖ 5ក iម5បឹក� 
ខ៖ 5ក iម5បឹក¤5ស iក 
ក៖ 5ក iម5បឹក¤5ស iក អូ ធំែដល tត់Wចអត់មីង? 
ខ៖ អត់េទ ;៉ខ� a ំស� �ត 
ក៖ ហិហិ 
ខ៖ 5ត¥វWច Wចែដលនិង� 
ក៖ អូ 
ខ៖ ែត;៉ស� �តេទ េម7ល]អុ៊¦គឺ បងប� �នtត់បេងe 7ត 
ក៖ ;  ចុះេអ7រ Ûយរបស់មីង tត់មុខរបបtត់េធ� 7អីេគែដលមីង? 
ខ៖ ែម៉tត់េធ� 7ែ5សេធ� 7អី 
ក៖ េធ� 7ែ5សែដល?  
ខ៖ អឺ 
ក៖ ចុះtត់ tត់ស� �ត់ឬក៏tត់Wចែដលមីង? 
ខ៖ ែម៉ខ� a ំស� �តេទ 
ក៖ $ មីងUន$ំេរ�ងអីខL ះែដល|ក់ទងនិងឪពុកÛយមីងឬេទ? 
ខ៖ អីេទ 
ក៖ អីក៏;ន ពួកtត់ពីមុន§L ប់េធ� 7អីេគខLះេហ7យ  
គ៖ U៉េធ� 7ចំWរ 
ខ៖ េធ� 7ចំWរ េធ� 7ែ5សចំWរនិងែអង ;៉tត់េធ� 7Wរផង េធ� 7ែ5សផង  
ក៖ $ tត់§� ប់ជួបេរ�ងអី ឬក៏អីចឹង 
ខ៖ អូ ;៉Wលេsះtត់ដួលមូ៉តូដឹង  
ក៖ ដួលមូ៉តូហ៎មីង? 
ខ៖ ដួលមូ៉តូ;ក់ៗ ;ក់ដងៃដ  
ក៖ ពីWលែដលមីង យូរេហ7យេត7ហី? 
ខ៖ យូរេហ7យ បុ៉sw នp1 ំ េម7ល;៉ដួល 5បែហល&ដល់១០p1 ំេហ7យដឹង 
ក៖ ;  
ខ៖ មិន;ន$ំេទ ១០p1 ំដឹង 
ក៖ ចុះtត់§L ប់5;ប់មីង ពីWលtត់េ_េកwង tត់េធ� 7អីខL ះឬក៏អីអត់មីង? 
ខ៖ ;៉ពីtត់េ_េកwង tត់េធ� 75គ¥បេ5ង¨ន 
ក៖ និងេហ7យ  
ខ៖ tត់េធ� 75គ¥បេ5ង¨ន  
ក៖ អូ 
ខ៖ អឺ ;៉េធ� 75គ¥បេ5ង¨ន កុងហីេធ� 75គ¥បេ5ង¨នឯងេត7 េត7©ង;�ងំ 
ក៖ បេ5ង¨នអក�រ�ªសI ;�ងំហ៎មីង? 
ខ៖ អឺ 
ក៖ អូ ចុះមីងUន$ំេvw ះជីដូនឬក៏ជី]របស់មីងេទ? 
ខ៖ ©ង ខ� a ំនិងហ៎ 
ក៖ $  
ខ៖ ជីដូនជី]Uនេត7េvw ះ 
ក៖ ចុះមីង$ំ5តកូលtត់អត់? 
ខ៖ វ y $ំ 
ក៖ េvw ះអីេគខLះែដលមីង? 
ខ៖ អឺ សុ៊ន ជួន  
ក៖ សុ៊ន ជួនtត់&? 
ខ៖ &U៉ 
ក៖ U៉ ចុះ 
ខ៖ សុ៊ន ជុន អឺ &កុង 
ក៖ ចុះ©ង tត់©ងឪពុកឬ©ងÛយ? 
ខ៖ ©ងÛយ 
ក៖ ចុះ©ងឪពុករបស់មីងវ yញ  
ខ៖ ឪពុករបស់អឺ កុង}៊ន U៉េហ�ក 
ក៖ ដូច§L ប់ឮ  



ខ៖ ហឺ មិនឮ កុង&មួយt1 េ�ះ  
ក៖ ហិហិ 
ខ៖ ែ5កង5តកូល&មួយt1  
ក៖ និង ខ� a ំ§L ប់ឮ ឧស¤ហ៍ឮកុង កុង}៊នៗ  
ខ៖ U៉េហ�ក  
ក៖ $ 
ខ៖ អឺ  
ក៖ tត់ មីង$ំទីកែនLងពួកtត់េក7តឬក៏ ទីកែនLងលំេ_របស់ពួកtត់ 
ខ៖ tត់ tត់េក7តអ1កឈូក 
ក៖ អ1កឈូកែដលហ៎  
ខ៖ អឺ 
ក៖ អូ និងេហ7យ  
ខ៖ ¬ក់សe រ5កហមមីឆ® Cត 
ក៖ អត់អីេទ អុ៊¦និQQៗេ¡ អត់អីេទ ចុះមីអ មីង§L ប់ជួបមុខtត់េត7ហីមីង? 
ខ៖ U៉ជួបេត7 
ក៖ U៉  
ខ៖ អត់;ន កុងអត់�� ល់ 
ក៖ កុងអត់�� ល់ែត§L ប់ 
ខ៖ ©ង;៉ U៉�� ល់ �� ល់]U៉ ដល់េពល©ងែម៉ �� ល់U៉�� ល់កុង  
ក៖ $ 
ខ៖ ចុះេយ7ងេ_&មួយtត់ 
ក៖ អូ មីអេ_&មួយU៉កុង 
ខ៖ U៉កុងេ_&មួយ ដល់េនះ ែម៉Uនកូន េ¡េ_&មួយtត់ 
ក៖ អូ Wលនិtត់េ_�ែដលមីង? 
ខ៖ េ_បឹង5;និងឯង  
ក៖ េ_បឹង5; 
ខ៖ និងឯង  
ក៖ tត់េអ7រ មីងUន$ំេរ�ងអីខL ះពីពួកtត់ Wលពីេពលមីងេ_&មួយtត់ឬក៏អត់េទមីង? 
ខ៖ Wលេsះtត់ 
ក៖ tត់េធ� 7អីេគខLះ tត់េម៉ច 
ខ៖ tត់េធ� 7ែ5ស tត់រក5តីនិង}ស់  
ក៖ េ_និងសំបូរ5តី 
ខ៖ និងេហ7យ ជំsន់និងtត់រកអី tត់រក5តី េធ� 7ែ5ស 
ក៖ $ 
ខ៖ tត់អត់UនចំWរេទ Uន]ែ5ស 
ក៖ អូ 
គ៖ េធ� 7អ1កខ̄ស់ េឡ7ងេ]1 ត  
ខ៖ េទU៉ កុងមិនែដលេឡ7ងេ]1 តេទ 
គ៖ អត់េទ? 
ខ៖ អត់េទ េឡ7ង 
ក៖ ចុះេអ7រ មីងេ_បឹង5;និងរយះេពលបុ៉sw ន? 
ខ៖ េម7ល បុ៉sw នp1 ំេទ ២០p1 ំ&ង ២៥ 
ក៖ ២៥p1 ំ;នមីងមកេ_េនះ 
ខ៖ ;នដូរមកេ_េនះនិងឯង 
ក៖ អូេខ  ចុះមីងUន�ច់°តិឬក៏បងប� �ន�ែដលរស់េ_េ5�5បេទសអត់មីង? 
ខ៖ អត់េទ  
ក៖ អត់ 
គ៖ អឺ 
ខ៖ និង©ង;៉េត7 សំេអ�ង©ងU៉ក់េត7 ©ង;៉េត7 សំេអ�ង 
ក៖ ©ងអុ៊¦5ប iសេទហ៎ ហិហិ 
ខ៖ អឺ អត់Uន 
ក៖ ចុះបី̂មីងេvw ះអីេគែដលមីង? 
ខ៖ យី េយង 
ក៖ យី េយង 
ខ៖ អឺ  
ក៖ េhក5គ¥ ហិហិ ;  
ខ៖ អត់�� ល់េទ? 



ក៖ អត់េទ �� ល់បុ៉ន5tន់] 
ខ៖ សំDសន៍ហ៎ 
ក៖ $ សំDសន៍ ជួបេhក5គ¥ញយ §L ប់េរ�ន&មួយែដរ 
ខ៖ អឺ  
ក៖ ចុះមីងេរ�បWរេ_p1 ំ�ែដលមីង? 
ខ៖ េរ�បWរេ_p1 ំ១៩៩៨  
ក៖ េ_ែខ�ែដលមីង? 
ខ៖ ែខមក� 
ក៖ ែខមក�ែដរហ៎? 
ខ៖ សួររកៃថTែខេទ�តេហ7យ  
ក៖ ៃថTទីU៉ន? ហិហិ 
ខ៖ ៃថT២២ដឹង ២៣ េទ២២ឯង 
ក៖ ; ២២ែខមក�១៩៩៨ 
ខ៖ ១៩៩៨ 
ក៖ មួយនិង&@²ពិ²ហ៍ែដលមីង ដូច&មីង�� ល់tត់េ¬យខ� Cនឯង 
ឬក៏5ក iម5គ³�រេរ�បចំែដលមីង? 
ខ៖ 5គ³�រេរ�បចំ េទ�� ល់ខ� Cនឯង 
ក៖ WលនិងថហៃលជំនូនU៉នែដលមីង? ហិហិ 
ខ៖ ហិហិ  
គ៖ េtះ|� រេដ7រេចញពីផjះ 
ខ៖ ែមននិងឯង  
ក៖ និងេហ7យ  
ខ៖ ជំsន់និង 
ក៖ WលនិងUនៃថLជំនូនេទមីង? 
ខ៖ Uនេត7 ១តមL ឹង 
ក៖ អូ េ5ច7ន១តមL ឹង ជំsន់និង េ_ៗៃថL លុយេ_ៃថL 
ខ៖ Uស១ជី១០មុ◌ឺន ដូច]១០មឺ◌ុននិង 
ក៖ ចុះមីងជួបេhក5គ¥ដំបូងេពល�មីង? 
ខ៖ ពីេពល�េទ 
ក៖ ជួបដំបូងេគបងµស់ម៉ង}ស់ហិហិ 
ខ៖ ហិហិ 
គ៖ េពល� េពលកំពុងចូលេ¡េលង 
ខ៖ េគចូលដណឹ̂ង 
ក៖ អូ េពលពូចូលដណឹ̂ងបេ�̂យហ៎ 
ខ៖ អឺ 
ក៖ អូ និងេហ7យេអ7រ មីងេរ�នD�ែខw រ;ន�1 ក់ទីU៉នែដលមីង? 
ខ៖ �1 ក់ទី៩ 
ក៖ ទី៩  េ5ច7នែដល ចុះមីងUនេចះD�អី5កេ¶ពីD�រែខw រែដលេទមីង? 
គ៖ េចះអង់េគLស 
ខ៖ ហឺ អង់េគLសេចះតិចតួច 
ក៖ $ 
ខ៖  េរ�នចប់tw នេភLចេទ អត់$ំេទ េភLចអស់េ¡;ត់េហ7យ 
ក៖ អូ 
គ៖ េរ�ន©ងៃវ¢បី̂ ហិហិ 
ក៖ ហិហិ មីងេរ�នេអ7រ �1 ក់ទី៩េ_�h��វ yញមីង? 
ខ៖ េ_វ yទ·ល័យស�̂ន់ 
ក៖ វ yទ·ល័យស�̂ន់ ចុះេរ�នេ_បឋម �hបឋម�? 
ខ៖ �hបឋមកំពង់]ែប៉ន 
ក៖ �hកំពង់5តែប៉ន 
ខ៖ កំពង់]ែប៉ន 
ក៖ កំពង់]ែប៉ន 
ខ៖ និងេហ7យ &ប់និងបឹង5; បឹង5;និងឯង 
ក៖ មីងUន�� ល់មិតIភកិ̂�ែដល�� ល់t1 ]ំងពីេរ�នេU៉េទមីង? 
ខ៖ មិតIភកិ̂កេtក មិតIភកិ̂េ5ច7នេត7 
ក៖ �� ល់]ំងពីេពលេរ� 
ខ៖ និងេហ7យ �� ល់េ5ច7ន 
ក៖ tត់ @ច5;ប់េvw ះ tត់េvw ះអីេគខLះែដលមីង? 



ខ៖ សួររកមិតIភកិ̂េvw ះេទ�ត 
ក៖ អត់េទ ]មមីង$ំ អ� ី]មមីង$ំ េvw ះអីខL ះចឹង 
គ៖ េsះអីលក់គរេsះ 
ខ៖ មីេគ�វហ៎? 
គ៖ អឺ 
ខ៖ គួន េគ�វ១ 
ក៖ និងេហ7យ អត់េទមិន;ច់$ំ5តកូលក៏;ន េ@យ]$ំពួកtត់មិតIភកិ̂ 
ខ៖ េ�ភ័ណ១  �េគេទ�ត េ5ច7នែដលនិង 
ក៖ និង អត់អីែទ 
ខ៖ េអង១ 
ក៖ ចុះមីង មុខរបបេធ� 7អីេគែដលមីង? 
ខ៖ េ_ផjះ 
គ៖ េធ� 7ែ5សអត់;ន 
ខ៖ េធ� 7ែ5សតិចតួចអត់;ន5ស¥វ 
ក៖ និង ហិហិ  
គ៖ េធ� 7ែ5សអត់;នទឹកលិច 
ក៖ ែ5សឥឡ¥ វពិ;កេធ� 7&ងមុន 
ខ៖ អឺ 
ក៖ ែខខLះេខ¤ះៗទឹក ែខខLះជន់េឡ7ងហួស 
ខ៖ អឺ 
ក៖ ; 
ខ៖ @េនះអត់ទឹកផង 
គ៖ េប7ខ� a ំលិចទឹក;ត់ 
ក៖ ចុះមីង អីេគេនះ ក̀aង5គ³�រមីងUន�េគេចះេលងេភLងេទមីង? 
ខ៖ អត់េចះេទ អត់េទ 
ក៖ អត់Uនេទ Uនគង់េម៉ងមួយេចះេ5ច¨ង 
ខ៖ េ5ច¨ងេល7pកេហក៎? ហិហិហិ 
ក៖ ហិហិ និងេហ7យ ចុះេអ7រ មីងេធ� 7ផjះេនះេ_ក̀aងp1 ំ�មីង? 
ខ៖ ផjះេនះេធ� 7េ_p1 ំ៩៨ ១៩៩៨ 
ក៖ អូ Wរេហ7យេធ� 7ផjះនិង 
ខ៖ ផjះេនះ ;៉េធ� 7េ_េនះ កុងេធ� 7ទុកេ@យU៉េ5សច  
ក៖ អូ កុងេធ� 7េ5សច 
ខ៖ អឺ 
ក៖ មីងWរេហ7យមកេ_េនះបេ�̂យ 
ខ៖ អឺ Wរេហ7យ;នU៉p1 ំេ_េsះហ៎  
ក៖ អូេខ ក̀aងេនះេគ5tន់]សួរ� មីងWន់�សsអី ែតWន់អីក៏;នែដលមីង 
ខ៖ �សs5ពះពុទº  
ក៖ និងេហ7យមីង េអ7រមួយេទ�ត េត7មីង5;ប់ពួកខ� a ំ;នេទ 
ពីេពលែដលលំ;កេ_ក̀aងជីវ yតរបស់មីង&ងេគ? 
គ៖ បី̂ផឹក 
ក៖ ឬក៏េពលែដលមីងគិត�មីងពិ;កេពលមួយ េ¬យ�រខ� a ំគិត� 
U1 ក់ៗែតងUនេពលមួយែដលពិ;ក&ងេគចឹង}ស់មីង 
ខ៖ អឺ ពិ;កដូច]t1  
ក៖ 5tន់]Wរពិ;ក»Uនខុសt1  េរ�ងជីវDពឬក៏អី 
ខ៖ ជីវDពខ�ះ អឺ »ខ� ះ©ត 
ក៖ េផ�ង5tន់�»Uន ចំណុចខLះពិ;កខLះអីចឹង}រមីង Uនអ� ីែដលមីង$ំ;ន ចង់និQយ 
ហិហិ @ចនិQយ;ន 
គ៖ អត់ខ� ះ©តេទ? 
ខ៖ ជីវDពខ�ះ©ត 
ក៖ ខ� ះ©តន៎មីង? Uនអីេគេផ�ងេទ�តអត់មីង? 
ខ៖ Uនសµ ីេទ�តេទ}រ  
ក៖ ចុះមីង មីងUនកូនបុ៉sw នsក់ែដល? 
ខ៖ កូន៣ 
ក៖ កូន៣ េvw ះអីេគខLះែដលមីង? 
ខ៖ គុយ សុ§�¢  េនះ គុយ គង់េម៉ង  
ក៖ $ 
ខ៖ គុយ សុ§រ yទº ី



ក៖ គុយ សុ§រ yទº ី
ខ៖ អឺ េvw ះែវង&ងេគ 
ក៖ tត់េរ�នេ_�ខLះែដលមីង? 
ខ៖ @បងេរ�នេ_ភ1 ំេពញ  
ក៖ tត់េអ7រ មុខជំsញអីេគមីង? 
ខ៖ អគ� ីសនី 
ក៖ អគ� ីសនី 
ខ៖ វ Pសវករអគ� ីសនី 
ក៖ េអ7រ គង់េម៉ងទី១២ 
ខ៖ មីអូនទី១២ 
ក៖ ចុះ@អូន? 
ខ៖ @អូនទី៧ ទី៧ 
ក៖ អី ទី៧េហ7យហ៎? 
ខ៖ អឺ  
ក៖ និងេហ7យ 
គ៖ ខ� a ំអស់�1 ក់ ហិហិ 
ក៖ ចុះមីង@ចខLះៗអំពី បទពិេ�ធន៍េ_ក̀aងជីវ yតមីង បងពិេ�ធន៍លµ ៗេ_ក̀aងជីវ yតមីង 
ដូច&@²ពិ²ហ៍ កូនេ¼ ឬក៏អីចឹង ដូច&ឧ|ហរណ៍កូនេ¼មីងtត់លµ  ឬក៏បី̂មីងtត់លµ
អីចឹង  
ខ៖ អឺ 
ក៖ មីង@ចនិQយអី;ន 
ខ៖ និQយ] កូនលµ  បី̂លµ និងឯង ហិហិ 
ក៖ លµ  លµ េម៉ចវ yញមីង? លµ េម៉ចវ yញមីង 
ខ៖ ហិហិ លµ កូនេរ�នពូែក 
ក៖ $ 
ខ៖ អឺ �̂ប់ឪពុកÛយ 
ក៖ និងេហ7យ tត់អត់ែដលេធ� 7េ@យមីងិ;កចិតIេទន៎មីង? 
ខ៖ ពិ;កចិតI ផឹក5�  
ក៖ អូ ហិហិ §�¢ ហ៎? 
ខ៖ §�¢  ផឹកែដល 
ក៖ និងេហ7យ អត់Uន ចុះពីេកwងមីងចង់េធ� 7&អីេគេពលែដលធំេឡ7ងមីង? 
ខ៖ ចង់េធ� 7អីធំេឡ7ង ដឹង  
គ៖ ធំេឡ7អអី ធំេហ7យេត7 ហិហិ 
ខ៖ ហិហិហិ 
ក៖ អត់េទ ដូច&ពីេកwងមក  
គ៖ ពីេកwង 
ក៖ មីង5សៃម៉ចង់េធ� 7&អីេគ ចឹង}ស់ &5ំគ¥បេ5ង¨ន&អី &េពទg&អីចឹង 
េនះ5tន់&Wរគិតរបស់េយ7ង ពីេកwងមីចង់េធ� 7&អីេគមីង? 
ខ៖ Wលនិងហ៎ ? 
ក៖ $ 
ខ៖ េភLចេហ7យ}រ  
ក៖ អត់េទ &Wរ5សៃម៉ពីេកwងេU៉ ចង់ចង់េធ� 7អីចឹង  
ខ៖ ខ� a ំចង់េរ�នWត់េដរ  
ក៖ េចះWត់េដរ Wត់ Wត់រេប�បេម៉ចមីង Wត់េ©@វWរ េ©@វកូនេកwង 
េ©@វមនុស�5ប iសឬក៏អីចឹង ? មីង5សៃម៉ចង់េធ� 7&អីេគេទ�តេទមីង? 
ខ៖ អត់េទ 
ក៖ អត់Uនេទហ៎ 
ខ៖ អត់Uនេទ 
ក៖ $ 
ខ៖ ចង់េធ� 7&អ1ក5គ¥}រ  
គ៖ ចង់េធ� 7េhក5គ¥ ហិហិ 
ក៖ ហិហិ  
ខ៖ $ ចង់េធ� 7េhក5គ¥ 
គ៖ ចង់េធ� 7&Ûយេhក5គ¥ ហិហិ 
ខ៖ អឺ 
ក៖ ចង់េធ� 7&5គ¥បេ5ង¨នហ៎េhក5គ¥  
ខ៖ អឺ  



ក៖ អូេខ សំនួរខ� a ំជិត អឺអស់េហ7យ េ_សល់]មួយចុងេ5Wយ េគសួរ� 
េប7មិនែមនសួរេគចង់ដឹង� េប7សិន&មីងUនអីចង់½̂េំផ¾7េ¡េកwងជំsន់េ5Wយ 
ឬកូនេ¼មីង េត7មីងចង់5;ប់អីេគេ¡Wន់ពួកtត់ែដល? 
ដូច&ចង់½̂េំផ¾7ឬក៏ទូsw នtត់អីចឹង 
ខ៖ អឺ  
គ៖ ហឺ បុ៉នេsះក៏េឆL 7យមិនេចញែដរ  
ខ៖ ហិហិ គង់េម៉ងsំេស7ចេទ�តេហ7យ 
ក៖ សំDសន៍សល់]U៉តិចនិងេទចប់េហ7យ ហិហិ 
ខ៖ សល់តិច Wេហងជួយបក5�យ 
ក៖ អត់អីេទ 5tន់&²កg½̂េំផ¾7 
ខ៖ និងឯង 
ក៖ ឬក៏មីងចង់េ@យពួកtត់េធ� 7អីេគ េ@យ 
ខ៖ និងេហ7យ 
ក៖ េម7លេ¡&ពលរដ¿លµ ឬក៏អីចឹង 
ខ៖ ½̂េំផ¾7 កូនេរ�ន អីេទ�ត  
គ៖ េរ�ន5បលង&ប់ 
ខ៖ 5បលង&ប់;ក់ឌុប}ស៎  
គ៖ និង 
ខ៖ ;នលµ េហស៎ រកWរdរេ@យ;នេធ� 7  
គ៖ ជួយ5បេទស&តិ  
ខ៖ ជួយ5បេទស&តិនិង 
ក៖ ចុះមីងUនអី½̂េំផ¾7 ឧ|ហរណ៍� េប7េគចង់½̂េំផ¾7អីមួយេ¡Wន់ 
ឬក៏ទូsw នេ¡េកwងជំsន់េ5Wយ មិន$ំ;ច់]េ¡េល7កូនេយ7ង]មួយ 
ខ៖ $ 
ក៖ ចឹងចង់េ@យពួកtត់េធ� 7េម៉ចែដល េដ7ម?ីេ@យជីវ yតរបស់tត់រ Pកចេ5ម7នអីចឹងមីង  
គ៖ ខំេរ�នសូ5ត  
ក៖ ហិហិ 
ខ៖ មិន5បេÁេ¡ �េ@យឮេ¡  
គ៖ ហិហិ 
ខ៖ អត់េកwងជំsន់េ5Wយេរ�នេ@យេចះ5គប់t1 េ¡ 
ក៖ និងេហ7យ េ@យខំេរ�ន 
ខ៖ ខំេរ�នេ@យ;ន5គប់t1  $  
ក៖ អីេគេទ�តែដលមីង? 
ខ៖ អស់េហ7យ 
ក៖ អូេខ 
គ៖ �̂ប់ឪពុកÛយ �̂ប់²កgទូsw នឪពុកÛយ  
ខ៖ និងេហ7យ�̂ប់ 
គ៖ �̂ប់ដំបូនwនឪពុកÛយ 
ក៖ �̂ប់ ហិហិ �̂ប់ដំបូនwនឪពុកÛយន៎មីង ហិហិ 
ខ៖ កំុេ@យធំេឡ7ងេដ7រWប់$ក់េគ}ស៎ 
ក៖ ចឹង អរគុណមីងែដលអនុ<= តិ េដ7ម?ីេយ7ង@ចសំDសន៍ 
េហ7យ5បែហល&ខ� a ំនិងសំុថតរបូមីងមួយពីរ ¬ក់េដ7ម?ីេយ7ង@ច ទុក»េហ7យ េអ7រមួយេទ�ត 
េត7េអ7រ េត7ពួកខ� a ំ@ចសំុអនុ<= តិមីង េដ7ម?ីេធ� 7Wរ¬ក់របូ និងបទេនះេ_េល7 
េគហទំព័ររបស់សកលវ yទ·ល័យ5ពឹ}ំយ៉ង;នេទមីង 
គ៖ មិនេឆL 7យ�;ន�  
ក៖ ហិហិ  
ខ៖ ;ន ហិហិ  
ក៖ ហិហិ អូេខ េ¬យ�រមួយេនះថតសំេលង ដល់េពលចឹង េប7;នងក់កÂល ខ� a ំអត់ដឹងែដល 
ហិហិ 
គ៖ អត់េឆL 7យេគ}រ ងក់កÂលេគ ហិហិ 
ក៖ និងេហ7យមីង ចឹងខ� a ំUន]បុ៉ននឹង ៃថTនិង អរគុណមីង ហិហិ៕ 


