
កិច$ស&' សន៍របស ់សំ /ព 
ក៖ អ%កស'( សនេ៍,- ះ ថន រ12      ខ៖ អ%ក4ត6វ8នេគស'( សន៍ 
សំ ;ព 
ក៖ 8៎ទ! ៃថAេនះគឺៃថAទី៤ ែខមកG H% ំ២០១៩។ ខN O ំ8ទេ,- ះ ថន រ12  
គឺP4ក QមRរSររបស់4បវតV ិXY ល់ខ[ \នរបស់គេ4'ង4បPជនកម_ OP។ 
អ à ឹងគេ4'ងមួយេនះ8នឧបតfម(េ1យgកលវ hទiល័យមួយែដល'នេ,- ះ
l BYU េpសហរដ2rេមរ hច។ អ à ឹង! 8៎ទ! គេ4'ងហ% ឹង'នេគហទំព័រ 
cambodianoralhistories.byu.edu េហ�យេគហទំព័រមួយហ% ឹង 
កូនេ�របស់េ�ក�យ ឬបងប� �នរបស់េ�ក�យេគrចចូលេ� 
េគនឹងេឃ�ញRរស'( សន៍ែដលេ�ក�យឬកអ៏៊ុ�4សីផ�ល់េpក� OងៃថAេនះ។ 
េគrចេឃ�ញរបូថតមួយសន� ឹក េហ�យេគrចេឃ�ញRរនិ�យរបស់េ�ក�យ។ 
8ទ! េហ�យេ�លបំណងៃនRរស'( សហ% ឹង 
គេឺដ�ម�ីរក�េpជីវ4បវតV ិXY ល់ខ[ \នរបស់េ�ក�យ 
ឬក៏អ៊ុ�4សីទុកដល់កូនេ�ជំ�ន់េ4Rយ8នេរ�នសូ4ត ឬក៏អភិរក�កុឱំ¡8ត់បង។់ 
េយ�ង¢ប់េផ��មែថរក�ជីដូនជី£េ8ះេយ�ងកុំឱ¡8ត់បង់។អ à ឹងសំណួរែដលខN O ំច
ង់ជ4'បសួរអ៊ុ�4សី អ៊ុ�4សី'នេ,- ះអ¤ ីែដរ? 
ខ៖ ¢៎! ខN O ំ�ម4តកូល សំ ;ព។ 4តកូលឪពុក សំ ;ព។ 
ក៖ 8៎ទ! អ à ឹងេ�ក�យ ;ព ហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ អ à ឹងេ�ក�យ ;ព 'នេ,- ះេ§េ4¨េទ? 
ខ៖ អត!់ 
ក៖ អត់'នេទហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ អ à ឹងRលេpេក-ង េត�េ�ក�យ'នេ,- ះេផ�ងអត់? 
ខ៖ អត ់lមួយជីវ hត'នែតមួយហ% ឹងឯង។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ េ,- ះហ% ឹងªg« តេគេ§ែតមួយហ% ឹងឯង។ 
ក៖ �យ;ពហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! �យ£ក៏េ§ខN O ំប៉ុន% ឹង។ 
ក៖ 8៎ទ! េ�ក�យេឆ� �យ8នល« េហ�យ េហ�យអ à ឹងខN O ំសំុបនV®ក់ទងនឹងrយុ។ 
េ�ក�យrយុប៉ុ�- នេហ�យ? 
ខ៖ rយុខN O ំហ« ៎? 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ ចូលH% ំ៨០។ 
ក៖ ៨០េហ�យហ% ៎? េហ�យេប�សិនPេយ�ងគិតPH% ំែខ- រ េ�ក�យេក�តH% ំអី¤ ? 
ែខអី¤ ? ៃថAអី¤ ? 
ខ៖ អ!៎ H% ំែខ- រH% ំេGង។ 
ក៖ H% ំេGង។ ែខអីេ�ក�យ? 
ខ៖ ែខមិគសិរ។ 
ក៖ ែខមិគសិរ ៃថAអី¤ ? 
ខ៖ ៃថAអS° រ±។ 
ក៖ ៃថAអS° រ±ហ% ៎? េ�ក�យេ4¨ពី;gែខ- រ 
េ�ក�យ'នេចះ;gអី¤ េផ�ងេទ�តេទ? 
ខ៖ អត!់ 
ក៖ អត់េទហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ អ à ឹង4ស Qកកំេណ�តែដលេ�ក�យេក�ត។ េក�តេp²? 



ខ៖ េp8ត់ដំបង។ 
ក៖ 8ត់ដំបង។ ភូមិអី¤ ? ឃំុអី¤ េ�ក�យ? 
ខ៖ ¢៎! េខតV8ត់ដំបង ឃំុបឹងកិល 4ស Qកេ'ង េខតV8ត់ដំបង។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ ហ% ឹង4ស Qកកំេណ�តពីេដ�មពីតូចពីេក�តមក។ 
ក៖ 8៎ទ! អ à ឹងឥឡ6 វេ�ក�យរស់េpក� Oងភូមិអី¤ ? ឃំុអី¤ ? 4ស Qកអី¤ េ�ក�យ? 
ខ៖ អ!៎ េpភូមិចំRរសំេGង។ ភូមិចំRរសំេGង។ 
ក៖ ភូមិចំRរសំេGង ឃំុចំRរសំេGង 4ស Qក? 
ខ៖ 4ស Qក អត់'ន4ស Qកេទ! 8ត់ដំបង។ 
ក៖ 4ក Qង8ត់ដំបង? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ 4ក Qង8ត់ដំបង េខតV8ត់ដំបងហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ 8៎ទ! េហ�យអ à ឹង®ក់ទងនឹងrµហ៍ពិµហ៍េ�ក�យ។ 
ប� ីេ�ក�យេ,- ះអី? 
ខ៖ េ,- ះ £ណំុ។ 
ក៖ £ណំុ។ £ណំុ4ស Qកកំេណ�ត�ត់េp²? 
ខ៖ េpឧត¶ Oង។ 
ក៖ េpឧត· Oង។ េខតV? 
ខ៖ កំពង់សឺ̧។ 
ក៖ េហ�យ េហតុអី¤8នេ�ក�យ4ស¹ញ់�% យក�% Pគូអី¤ចងឹ? 
ខ៖ ពីេដ�មមិនេចះ4ស¹ញ់េទែម៉ឪទុក1ក់កូន។ 
ក៖ ែម៉ឪេរ�បចំ? 
ខ៖ ¢៎! អត'់នដឹងឮl េចះ4ស¹ញ់�% ដូចសព¤ៃថAេនះេទ 
ែតេឃ�ញ�% មិនែដលនិ�យរក�% ផង។ 
ក៖ េ�ក�យg° េល�េ�ក£ប៉ុ�- នH% ំ? 8នយក�ត់Pគូ? 
ខ៖ អ!៎ g° ល់4បែហលជិត១H% ំ។ 
ក៖ ១H% ំ។ 8៎ទ! េហ�យចុះេ�ក�យេពញចិតVេ�ក£កែន�ង²? 
ខ៖ េពញ។ ដឹងេពញចិតVកែន�ង²? 
ខN O ំមិនដឹងេពញចិតV'នែតចិតV�ត់ល« ែតប៉ុណ» ឹង។ 
ក៖ ដឹងែតចិតV�ត់ល« ។ 
ខ៖ ¢៎! ចិតVេg- ះ4តង់មិនេចះផឹក4g មិនេចះេលង4សី មិនេចះខិលខូច។ 
ក៖ អត់េ�µក់ព័ន¼អ%កេផ�ង? 
ខ៖ អត!់ 4g ក៏មិនេចះ។ 
ក៖ េហ�យេ�ក£rយុប៉ុ�- នេហ�យឥឡ6 វ? 
ខ៖ អ!៎ េ�ក£ខូចយូរេហ�យ។ 
ក៖ អ!៎ 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ �ត់ខូចេ1យgរអី¤ ? 
ខ៖ �ត់ខូចយូរេហ�យ។ 
ក៖ 8៎ទ! �ត់េក�តអី¤ េ�ក�យ? 
ខ៖ េរ½ងឈឺធម-Pតិ�ត់។ 
ក៖ ប៉ុ�- នH% ំេហ�យេ�ក�យ? 
ខ៖ ពី១៩៧៧�ត់ខូច។ 
ក៖ អ!៎ យូរេហ�យ? 
ខ៖ ¢៎! 



ក៖ 8៎ទ! េហ�យ 
អ à ឹងអរគុណេ�ក�យែដល8នជ4'បែចក¢យអំពីrµហ៍ពិµហ៍ 
េហ�យនិង4ស Qកភូមិកំេណ�ត េហ�យនិង;gេ,- ះអី¤ចងឹ។ 
អ à ឹងចំណុចមួយេទ�ត®ក់ទងបងប� �ន។ េ�ក�យ'នបងប� \នប៉ុ�- ន�ក់? 
ខ៖ ខN O ំ'នបងប� �ន សព¤ៃថAេp៦។ 
ក៖ 8៎ទ! ចុះពីេដ�ម'នេ4ច�នេទ? 
ខ៖ Sប់២ជំ�ន់rពត។ 
ក៖ 8៎ទ! េpសល់៦ហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ េហ�យអ%កែដលg� ប់២�ក់ហ% ឹង �ត់េ,- ះអីខ� ះេ�ក�យ¢ំេទ? 
ខ៖ េ,- ះ មិន8ច់េ§4តកូលេទអី¤ ? 
ក៖ មិន8ច់ក៏8ន។ 
ខ៖ េ,- ះ ែចXត។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ ¢ន់េធ½ន។ 
ក៖ ពីេដ�ម�ត់4បកបរបរអី¤ េគ? 
ខ៖ របរេធ¤ �ែ4ស។ 
ក៖ របរេធ¤ �ែ4សហ% ?៎ 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ 8៎ទ! េ�ក�យេឆ� �យ8នល« ²ស់។ 
ចុះ®ក់ទងនឹងបងប� �នវ hញេ�ក�យ'នបងប� \នសរុបគឺ? 
ខ៖ ៨�ក់។ 
ក៖ ៨�ក់! អ à ឹង៦�ក់�ត់េធ¤ �អីេទ�ត? ៦�ក់ែដលេpសព¤ៃថA។ 
ខ៖ ៦�ក់4ប Qស២ អ៎! 4ប Qស២4សី៤ែដលេpសល់សព¤ៃថAហ% ឹង។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ ១េ,- ះ សំ gរុន។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ ទី១។ 
ក៖ 4សីឬ4ប Qស សំ gរុន? 
ខ៖ 4ប Qស! 
ក៖ អ!៎ េហ�យចុះទី២? 
ខ៖ ទី២ខN O ំហ% ឹង។ 
ក៖ អ!៎ េ�ក�យហ% ?៎ 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ ចុះទី៣? 
ខ៖ នុះ! 
ក៖ អី�៉! សុទ¼ែតgច់Ãតិ។ 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ ចុះទី៤? 
ខ៖ ទី៤េpភ% ំតូច សំ gេរ½ន។ 
ក៖ សំ gេរ½ន។ ខN O ំដូច4បែហលៗ�ត ់4ប Qសអី? េហ�យ�ត់rយុប៉ុ�- ន? 
ខ៖ rយុ៧០Pងេហ�យ។ 
ក៖ េហ�យ4បពន¼�ត់េ,- ះអី¤ ? 
ខ៖ េ,- ះ 'ម �ភ។ 
ក៖ េ,- ះ �ភហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 



ក៖ អ!៎ អ à ឹងខN O ំ4ចឡំ េ1យgរ4បពន¼�ត់អី ខN O ំេភ�ច េហ�យប�Y ប់ពី សំ gរុន 
'នេ,- ះអី¤ េទ�ត? 
ខ៖ េ,- ះ សំ 4ជីម។ 
ក៖ សំ 4ជីមហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! សំ 4ជីម។ 
ក៖ 8៎ទ! ប�Y ប់ពី សំ 4ជីម? 
ខ៖ សំ េឃ�ង។ 
ក៖ សំ េឃ�ង អស់េហ�យេpេ�ក�យ? 
ខ៖ អស់! 
ក៖ 8៎ទ! 4បពន¼េ8ះេ�ក£េ,- ះអី¤ ? 
ខ៖ 4បពន¼េ�ក£េនះ? 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ េ,- ះ �យរ hទ¼។ 
ក៖ �យរ hទ¼? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ �យរ hទ¼4ស Qកកំេណ�តេp²? 
ខ៖ អូ! អត់ដឹងផង។ 
ក៖ អ à ឹង£ និង �យ�ត់'នកូនេ�ប៉ុ�- នែដរ? 
ខ៖ អ!៎ កូនេ��ត់ែចកÅនេ�អស់។ ចង់អស់េហ�យមិនដឹងប៉ុ�- ន�ក់េទ? 
េp៣េ�៤�ក់ែដលហ% ឹង។ 
ក៖ 8៎ទ! អ à ឹងពួក�ត់4បកបមុខរបរអីែដរ? 
បងប� �នរបស់េ�ក�យ®ងំអស់? 
ខ៖ ែ4ស®ងំអស់។ អត់'ន8នេ�េធ¤ �RរអីមីងខN O ំ៤�ក់l 
មុខរបរេយ�ងªទន់®បអី¤'នែតែ4សច'Æ រ។ 
ក៖ ែ4សឥឡ6 វេឡ�ងៃថ�។ 
ខ៖ េឡ�ងៃថ�សុទ¼ែតជនបទ8នអីៃថ�។ 
ក៖ មួយH% ំៗហូប8នេ4ច�ន ទុក8នេ4ច�េទ? 
ខ៖ H% ំេនះរកសឹងមិន4គប់ហូបផង។ 
ក៖ អ!៎ មូលេហតុអី¤ េគ? 
ខ៖ មូលេហតុអត់ទឹក។ 
ក៖ ខ¤ ះទឹកហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ អ¤ ែី4សប៉ុ�- នH% ំម�ងេ�ក�យ? 
ខ៖ ែត១ដងេទ។ 
ក៖ អូ៎! េគេ§lេធ¤ �ែ4សបS¤ ស់ែមក? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ អត់'ន4បព័ន¼ទឹក4បព័ន¼អី¤ េទណ៎? 
ខ៖ អត!់ េប�េគ'ន4បព័ន¼ទឹកេគេធ¤ �២ដង។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ ២ដង៣ដង។ េប�េយ�ងអត់4បព័ន¼ទឹកអ à ឹង¢ំ េ�កបេS« រមក8នេ�។ 
ក៖ 8៎ទ! បេS« រ8នន័យlមិច? 
ខ៖ េភ�Çង។ 
ក៖ េភ�Çងហ% ?៎ 8៎ទ! អ à ឹងេ�កបេS« រអ%ក²េគេ�ក? 
ខ៖ មិនដឹងអ%ក²េគ? ែដលេ�ក'នែតេទវ£។ មិនដឹងេ�ក²? 
ឮែតេគេ§lេ�កៗេ�កបេS« រមកេហ�យ។ 
¢ស់ៗlអ à ឹងក៏l£មែត�ត់េ�។ 
ក៖ េហ�យឪពុករបស់េ�ក�យេ,- ះអី¤ ? 



ខ៖ ពុក សំ។ 
ក៖ £សំហ% ?៎ 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ £សំ 4ស Qកកំេណ�តអ%ក²? 
ខ៖ £ែកវ។ 
ក៖ £ែកវហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ 4បពន¼£សំេ,- ះអី¤ ? 
ខ៖ េ�ក�យហូន។ 
ក៖ ហូនហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ េហ�យ£សំ។ ឪពុក'� យរបស់£សំេ,- ះអី¤ ? 
ខ៖ េ,- ះ £សឹប។ 
ក៖ £សឹប។ �យអី¤ ? 
ខ៖ �យហុន។ 
ក៖ £សឹប �យហុន។ 8ទ! 4ស Qកកំេណ�ត£សឹប �យហុនេpឯ²? 
ខ៖ េpេខតV£ែកវ4ស Qកំេណ�ត�ត់។ 
ក៖ មុខរបរ�ត់កសិករែដរ? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ 8៎ទ! 4បពន¼£សំេ,- ះ�យ? 
ខ៖ �យហូន។ 
ក៖ �យហូនហ% ៎? �យហូនឪពុក'� យ�យហូនេ,- ះអី¤ ែដរ? 
ខ៖ £ ឈឹម។ 
ក៖ £ឈឹម? 
ខ៖ �យឆឹម។ 
ក៖ £ឈឹម �យឆឹមណ៎? េ,- ះឡ6 យៗ េ,- ះ4សេដ�ងៗ�% ។ 
ខ៖ ប៉ុនដឹង4តឹម�យ² កុំសួរទួត។ សួរទួតអត់g° ល់េទ? 
ក៖ 8៎ទ! សួរកអ៏ត់g° ល់េទហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! អត់g° ល់។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ ខN O ំមិនសូវចង់ដឹង។ 
ក៖ អ!៎ 
ខ៖ ដឹង4តឹមមី�យ។ 
ក៖ ហីុ! ប៉ុណ» ឹងល« េហ�យ។ អ%កខ�ះេគអត់g° ល់�យ£ឪពុក'� យផងហ% ឹង។ 
ខ៖ េក�តមិន®ន់ែមនប៉ុនខN O ំសួរ េ�េយ�ងេធ¤ �អី េធ¤ �បុណ¡ 
េធ¤ �®នអធិg2 នប È̀ �នអីហ% ឹងយកេ,- ះប៉ុណ» ឹងឯង។ 
ក៖ េពលេយ�ងសរេសរេ,- ះរបស់�ត់េ�¢ំេ�ណ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ 8៎ទ! ល« េហ�យ�ត់8នសេÉS° ះ8នអី¤ហ% ?៎ េហ�យ®ក់ទងនងឹមួយេទ�ត 
'� យអ៊ុ�4សី�ត់'នបងប� �នប៉ុ�- ន�ក់? េ�ក�យ²? 
ខ៖ ៨�ក់។ 
ក៖ ¢ំេ,- ះអស់េទ? 
ខ៖ អត់េទ។ េ4µះ�ត់g� ប់ខ� ះ£ំងពីខN O ំមិន®ន់េក�ត។ 
ក៖ ចុះ¢ំ8នខ�ះអត់? 
ខ៖ ¢ំ8ន £សឹម។ 
ក៖ �យអី¤ ? 
ខ៖ �យផិន។ 



ក៖ �ត់អ%ក4ស Qក²? �ត់េp²ឥឡ6 វ? 
ខ៖ £ែកវ។ 
ក៖ £ែកវ។ ប�Y ប់ពី£សឹម �យផិន អ%ក²េទ�ត? 
ខ៖ �យមុំ។ 
ក៖ �យមុំ។ £? 
ខ៖ £េpឯេនះ �ត់េpថÊ Oល។ 
ក៖ 8៎ទ! ប�Y ប់មក�យេ,- ះអី¤ ែដរ? 
ខ៖ �យមុំ។ 
ក៖ �យមុំ។ £? 
ខ៖ £ដឹងេ,- ះអី¤ េទ? មិនែដលg° ល់�ត់មិនែដលេp។ 
ក៖ 8៎ទ! ប�Y ប់ពី�យ? 
ខ៖ េ,- ះ �យអូន។ 
ក៖ £មុំ �យអូនហ% ៎? 
ខ៖ េទ! �យ �យមុំហ% ឹង។ េប�ៗប� ី�យអូនខN O ំg° ល់ £ឃុត។ 
ក៖ 8៎ទ! £ឃុតហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! ប� ី�យមុំអត់g° ល់េទ។ 
ក៖ អ!៎ 8៎ទ! ចុះប�Y ប់មកេទ�តg° ល់េទ�តអត់? 
ខ៖ អត!់ 
ក៖ ¢ំ8នប៉ណុ» ឹង? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ អ à ឹងឪពុករបស់េ�ក�យ'នបងប� �នប៉ុ�- ន�ក់ែដរ? 
ខ៖ ៨។ 
ក៖ ៨ែដរ? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ េ,- ះអី¤ខ� ះ? 
ខ៖ អូ! ¢ំមិនអស់េទ? 
ក៖ 8នប៉ុ²» យកប៉ុណ» ឹង។ 
ខ៖ អ៊ុ�េË១។ 
ក៖ អ៊ុ�េË 4សីឬ4ប Qស? 
ខ៖ 4ប Qស! 
ក៖ 4បពន¼�ត់េ,- ះអី¤ ? 
ខ៖ េ,- ះ ធឹង។ Sប់អស់េហ�យ។ 
ក៖ 8៎ទ! ប�Y ប់មកេទ�ត? 
ខ៖ ពូgន១។ 
ក៖ ប�Y ប់មក4បពន¼�ត់េ,- ះអី¤ ? 
ខ៖ េ,- ះ មីងសយ។ 
ក៖ មីងសយហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ េpេខតV²? 
ខ៖ មីងសយ�ត់េpេខតV8ត់ដំបង។ ប៉ុនពូខN O ំ�ត់េp£ែកវ។ 
ក៖ អ!៎ ឥឡ6 វពួក�ត់េp8ត់ដំបង ឬេp£ែកវ? 
ខ៖ �ត់ខូចែចកÅនអស់េហ�យ យូរ²ស់េហ�យ។ 
ក៖ Rល�ត់ខូច ខូចេpេខតV²? 
ខ៖ េpេ'ង 4ស Qកេ'ង។ 
ក៖ 4ស Qកេ'ង។ េp8ត់ដំបង? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ 8៎ទ! ប�Y ប់មកេទ�តេ,- ះអី¤ េទ�ត? 



ខ៖ េ,- ះអីេទ? អ៊ុ�4សី េ,- ះ អ៊ុ�ែប៉ត។ 
ក៖ អ៊�ែប៉តហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ អ៊ុ�ែប៉ត។ ប� ី�ត់េ,- ះអី¤ ? 
ខ៖ អូយ! មិនដឹងេ,- ះអី¤ េទ? 
ក៖ ខN O ំក៏អត់¢ំែដរ? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ ចុះប�Y ប់ពីអ៊ុ�ែប៉ត? 
ខ៖ េ�ក េ�ក£¢ន់។ 
ក៖ £¢នហ់% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ £¢ន់ �យ? 
ខ៖ 4បពន¼£¢ន់អត់¢ំ។ 
ក៖ ប�Y ប់ពី£¢ន់អីេទ�ត? 
ខ៖ អស់េហ�យ ប៉ុនrមុនៗអត់ដឹងេទមិនg° ល់េ,- ះេទ? 
ក៖ អត់¢ំេ,- ះហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ េ�ក�យ'នបងប� �នgច់Ãតិែដលរស់េpេ4¨4បេទសេទ? 
ខ៖ អូយ! មិន'ន។ 
ក៖ អត់'នេទហ% ៎? 4បេទសៃថ4បេទសអី'នអត់? 
ខ៖ 4បេទសៃថ'នែតកូនេ�រកេធ¤ �ខN Oមេគហ% ឹង។ 
ក៖ អ!៎ ហ% ឹងកូនែដរហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ 8៎ទ! េហ�យអ à ឹងេ�ក�យ'នកូនប៉ុ�- ន�ក់? 
ខ៖ ែត១។ 
ក៖ ែត១? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ េហ�យ4សី ឬ4ប Qស? 
ខ៖ 4សី! 
ក៖ 8៎ទ! េហ�យ�ត់'ន4គÌgរេp? 
ខ ៖ កូន៥េហ�យ។ 
ក៖ អូ! ប� ី�ត់េ,- ះអី¤ ? 
ខ៖ ប� ីSប់8ត់េហ�យ។ 
ក៖ អ!៎ �ត់េក�តអី¤ ?  
ខ៖ �ត់ឈឺ។ 
ក៖ អ à ឹង8នកូន៥។ 
ខ៖ ជមA ឺេបះដូងªSប់8ត់េហ�យ។ 
ក៖ េខ�យេបះដូង? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ ខN O ំមិនសូវរ Îង'ំែដរ។ 
ខ៖ ជមA ឺេបះដូងហ% ឹង rេបះដូងហ% ឹងªHប់Sប់។ 
ក៖ 8៎ទ! េ1យgរដងÏក់។ 
ខ៖ ªដងÏក់អីេ1យgរ'ន4បពន¼១េទ�ត។ 
ក៖ អ!៎ �ត់'ន4បពន¼េផ�ងេទ�ត ទុក4បពន¼េដ�មេ¢លហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! កូន៥។ 
ក៖ កូន៥។ េហ�យ'ន4បពន¼មួយេទ�ត8នកូនប៉ុ�- ន? 
ខ៖ ២! 



ក៖ អី�៉! ២េទ�ត៧។ 
ខ៖ អ à ឹង8នខN O ំ1ក់Sប់4បវតV ិរបូក៏ខN O ំ1ក់Sប់ែដរ។ 
ក៖ អ!៎ 8៎ទ! ខN O ំក៏េចះែតឆAល់ េហ�យប�Y ប់មកកូន�ត់៥�ក់េ,- ះអី¤ខ� ះ? 
ខ៖ មិន8ច់1ក់4តកូលេទហ% ?៎ 
ក៖ មិន8ច់1ក់ក៏8ន។ 
ខ៖ មកG។ 
ក៖ មកG១។ 
ខ៖ តុ�១។ 
ក៖ មកG តុ�េគេធ¤ �អី¤ ? 
ខ៖ តុ�េpផYះ18ំយឱ¡�យ។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ មកGេ�សីុឈ� \លេគ។ 
ក៖ េp²? 
ខ៖ េpៃថ។ 
ក៖ េpៃថPមួយ'៉ក់ហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ ប�Y ប់ពីមកG តុ�េ,- ះអី¤ េទ�ត? 
ខ៖ េ�ក សីÐ។ 
ក៖ សីÐ? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ ប�Y ប់ពីសីÐ េគ4សី ឬ4ប Qស? 
ខ៖ សុទ¼ែត4ប Qសដូចែតអូនឯងអ à ឹង។ 
ក៖ អ!៎ អ à ឹង... 
ខ៖ េហ�យមួយេទ�តរក�។ 
ក៖ រក� េហ�យនិងសីÐេគេធ¤ �អី¤ េគ? 
ខ៖ េនះេpេរ�ន េpេរ�ន®ងំ៣ បÑÒ េរ�ន សីÐ រក�។ 
ក៖ អូ! តូចៗហ% ឹង? 
ខ៖ ¢៎! rេនះរក�។ 
ក៖ ពួកេគេរ�នl% ក់ទីប៉ុ�- ន? 
ខ៖ rេ�ះl% ក់ទី៤។ 
ក៖ rអូនេរ�នទីប៉ុ�- ន? 
ខ៖ ទី៣។ 
ក៖ េpg�²? 
ខ៖ g� ពូ£វង�។ 
ក៖ អ!៎ ពូ£វង�។ 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ េហ�យេរ�នពូែកអត់? 
ខ៖ មិនដឹងពូែក ឬអត់ខN O ំមិនដឹងផង។ 
ក៖ ពូែកមiងៗ។ 
ខ៖ ពូែកៗÓងទូរស័ពY។ 
ក៖ �៉! េចះេ4ប�ទូរស័ពYេទ�ត។ 
ខ៖ rេនះបÑÒ ។ 
ក៖ បÑÒ ហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! េ�េ4ច�នេពក េពទ¡1ក់ឱ¡េទេពទ¡1ក់េ,- ះឱ¡។ 
ក៖ បÑÒ l% ក់ទី៣? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ េពទ¡ជួយ1ក់េ,- ះឡ6 យហ%  ៎េ,- ះពិេGះៗ។ 



ខ៖ េក�តេពទ¡ឯេ²ះេពទ¡1ក់ឱ¡េ�។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ ដឹងពិេGះមិនពិេGះេទ? េក�តែខ²1ក់ែខហ% ឹងេ�។ 
ក៖ បÑÒ េក�តេpេពទ¡²? 
ខ៖ េពទ¡ធំ។ 
ក៖ ចុះrអូន? 
ខ៖ េពទ¡ យកេពទ¡មកេក�តេpផYះ។ 
ក៖ អូ! rហ% ឹងេពទ¡មកេក�តេpផYះវ hញ? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ េពទ¡អ%កេក�តវ hញ? 
ខ៖ អត់េទ! េយ�ងអ%កេក�តប៉ុនេពទ¡មកបេងÆ �តេrយេយ�ង។ 
ក៖ អ!៎ អ à ឹង។ 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ g- នែតេពទ¡មកេក�ត? 
ខ៖ អត់េទ។ យកេពទ¡។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ េពទ¡ហ% ឹងក៏េពទ¡េpរដ2ែដរ។ 
ក៖ អ!៎ េពទ¡រដ2។ ប៉ុែនV�ត់មកបេងÆ �តេpផYះ? 
ខ៖ ¢៎! rហ% ឹងªឆ-បªេផ�ង។ 
ក៖ g- នែត�ត់មកេក�តេpផYះ? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ េហ�យចុះអ៎! មិញជ4'ប់សួរ®ក់ទងនងឹកូន។ 
ចុះេ�ក�យ'នបងប� �នប៉ុ�- ន�ក់? 
ខ៖ ៨�ក់48ប់មិញេហ�យ។ 
ក៖ អ!៎ 48ប់េហ�យ។ អ à ឹងប� ីេ�ក�យេ,- ះអី¤ ? 
ខ៖ 48ប់រចួេហ�យ។ 
ក៖ 48ប់រចួេហ�យ! ប៉ុែនVប� ីេ�ក�យ'នបងប� �នប៉ុ�- ន�ក់? 
ខ៖ ៨! 
ក៖ ៨�ក់? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ rេនះអត់®ន់48ប់? 
ខ៖ េp! ®ល់ែតសួរPន់អត់និ�យេទ។ 
ក៖ អូេខ! អ à ឹងប� ីេ8ះេ�ក�យ'នបងប� �ន៨�ក់េ,- ះអី¤ខ� ះ? 
ខ៖ េ,- ះ អ%កនឹម១។ 
ក៖ អ%កនឹម �យ? 
ខ៖ អ%កនឹម 4សីេទ។ 
ក៖ 4សី! ប� ី�ត់េ,- ះអី¤ ? 
ខ៖ េ,- ះ បងÔក។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ ¢៎! ២អ%កែណម។ 
ក៖ អ%កែណម? 
ខ៖ ប� ីេ,- ះ មន។ 
ក៖ 8៎ទ។ �ត់េpឯ²ឥឡ6 វ? 
ខ៖ �ត់ឯ²េទ? g� ប់អស់េហ�យ។ rយុសិតែត១០០Pងេប�េpឥឡ6 វ។ 
g� ប់ហ% ឹងg� ប់ពីrពត។ 
ក៖ ប�Y ប់មកេទ�ត។ 
ខ៖ ប� ីខN O ំ។ េអ៎! £ៃណ។ 



ក៖ £ៃណ �យអី? 
ខ៖ �យបូ។ 
ក៖ �យបូ? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ ឥឡ6 វ�យបូេpឯ²? 
ខ៖ េpក� Oងដីអស់េហ�យ។ 
ក៖ 4ស Qកកំេណ�ត�ត់េpឯ²? 
ខ៖ េpឯហ% ឹងឯង 4ស Qកឧត¶ Oងប៉ុន�ត់មកនូវ។ 
ក៖ េp8ត់ដំបង? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ ៖ 8យ£Gុ ំ4បពន¼េp4ស Qក8យ£Gុ។ំ 
ក៖ 8យ£Gុ?ំ 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ េ�ក�យបូ g- នេ�ក�យរបស់ខN O ំេpេស�មGប។ ប�Y ប់ពីេ�ក�យបូ 
£អី? 
ខ៖ £ៃណ។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ £ៃណហ% ឹង។ �យបូ4បពន¼£ៃណ។ 
ក៖ 8៎ទ! េហ�យប�Y ប់ពី£ៃណ �យបូេ,- ះអីេទ�ត? 
ខ៖ £ណុង �យ;ព។ 
ក៖ £ណុង �យ;ពណ៎? 
ខ៖ ¢៎! ហ% ឹងេហ�យមុខហ% ឹង។ 
ក៖ ²? 
ខ៖ ខN O ំហ% ឹងេហ�យ។ 
ក៖ អ!៎ អ à ឹង។ 
ខ៖ និ�យរចួេហ�យែដលស'( សហ% ឹង។ ¢៎! 
ក៖ េហ�យប�Y ប់ពី£ណុង �យ;ពេ,- ះអី¤ ? 
ខ៖ េ,- ះ ណយ។ 
ក៖ អីេគណយ? �យណយអី¤ ? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ េហ�យ£អី¤ េគ? 
ខ៖ £អុីបបV ីណយ។ 
ក៖ £ដឹងអត់អ à ឹង? អត់ដឹងេទ? 
ខ៖ បងប� �នÓងប� ីខN O ំ។ 
ក៖ �យណយ? 
ខ៖ 1ក់£ណូន។ 
ក៖ ណូន? 
ខ៖ ¢៎! េហ�យេ,- ះចិន។ 
ក៖ ចិន? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ �យចិន £ណូន? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ េហ�យប�Y ប់មកេទ�ត? 
ខ៖ ប�Y ប់មកេទ�ត ណន។ 
ក៖ 4សី? 
ខ៖ ណន។ 



ក៖ �យណន £? 
ខ៖ £េមង។ 
ក៖ £េមង។ 8៎ទ! 
ខ៖ កុំសួររក4ស Qក 4ស Qកយូរៗ²ស់។ 
ក៖ តិចេទ�ត។ អ à ឹង'នអីេទ�តអត់បងប� \នg° ល់េទ�តអត់? 
ខ៖ បងណម។ 
ក៖ ពូណម។ £ណម �យ? 
ខ៖ �យសុខ។ 
ក៖ �យសុខ? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ េហ�យប�Y ប់ពី£ណម �យសុខេ,- ះអី¤ េទ�ត 
ខ៖ ថន! ថនេហ�យឬេp? 
ក៖ េp។ 
ខ៖ ថន �យ;ព។ 
ក៖ £ថន �យ;ពហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ �យ;ពេនះែមន? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ អ!៎ 'នេផ�ងេទ�ត។ 
ខ៖ ¢៎! ប� �នៃថ�។ អស់េហ�យ។ 
ក៖ អស់េហ�យហ% ?៎ 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ ឥឡ6 វរចួgច់ÃតិÓងប� ីេហ�យ។ សុខ;ពរបស់េ�ក�យមិចែដរ? 
ខ៖ មិនសូវ4សÌលែដរ។ 
ក៖ េក�តអី¤ខ� ះ? 
ខ៖ '៉សីុនª¢ក់េហ�យ ªេចះែតេGកGក់។ 
ក៖ េ�ក�យ'ន'៉សីុនេទ�ត ៊
ខ៖ ¢៎! េប�មិន'នមិចរស់េក�ត។ '៉សីុនªេដ�រªមិនសូវ4សÌល ª'នេÕa េ4ចះេ� 
ªេធ¤ �ទុកេល�ស,មេ� ªហត់េ� ªក«កេ�។ 
ក៖ '៉សីុនេចះក«កែដរ? 
ខ៖ ¢៎! ក«ក។ យី! '៉សីុន²មិនក«ក។ ¢ំេម�ល 
េម�លេប�មិនអ à ឹងមិនរកPងេទ។ 
ក៖ េ4បÇបេធ�ប8នឡ6 យ។ េហ�យ'៉សីុនហ% ឹង'ន1ក់េÕa  
1ក់េ4បងអី¤�បេrយថ-ី? 
ខ៖ ឥឡ6 វªសÖ \តេ4បង។ 
ក៖ សÖ \តេ4បង? 
ខ៖ ¢៎! '៉សីុនហ% ឹងªសÖ \តេ4បងេហ�យ។ ¢៎! 4តេច�កក៏ªអន់ 
4ចមុះក៏មិនសូវដឹងខ� ិន អ²� តក៏មិនសូវដឹងរសPតិ។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ ¢៎! ªេចះែតអន់េ�²។ ªេចះែតេខ�យេ�ៗ¢ស់េ�ªអ à ឹង។ 
ក៖ អត់ដូចពីេក-ងេទហ% ៎? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ កូនឯង¢ស់េ�ដឹងេហ�យ។ 
ក៖ អី�៉! ជិត¢ស់េហ�យអ à ឹង។ 
ខ៖ កុឱំ¡¢ស់អី។ 



ក៖ អ%ក²អតឱ់¡¢ស់8ន  េហ�យេ�ក�យ 
Rលេ�ក�យេpេរ�នេ�ក�យេរ�នេpឯ²? 
ខ៖ ខN O ំអត់8នេរ�នេទ ខN O ំលឺខN O ំ48ប់។ ខN O ំអត់8នេរ�នេទ។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ អត់េចះអក�រហ% ឹងេគេទ។ 
ក៖ េ�ក�យពីមនុ េហ�យនិងឥឡ6 វគិតlខុស�% មិចែដរ? 
ខ៖ អូ! ខុស�% ៨០%។ 
ក៖ អី�៉! Rលពីេក-ងគិតlក'� ំងព�ងំអីមិចែដរ? 
ខ៖ 4ស6វ១8វខN O ំRេប�បរចួ។ 
ក៖ អី�៉! 
ខ៖ ដល់ឥឡ6 វអងÆរែត១£វេល�កមិនរចួ។ 
ក៖ អងÆរមួយ£វធAន់²ស់េ�ក�យ? 
ខ៖ ¢៎! េល�កមិនរចួេទឥឡ6 វេខ�យ។ ªចង់៩០%េហ�យ។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ ª8ត់។ 
ក៖ អូ! 8ត់អស់៩០%េ4ច�ន²ស់។ 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ ដូចដំ²ហំ% ឹងេ�ក�យ1អំី¤ ? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ ចុះេ�ក�យេធ¤ �មិច1េំក�ត? 
ខ៖ Rប់ដីេ� ឱ¡េ�Rប់េ�េយ�ងអងØ Oយ1។ំ 
ក៖ rអូនតូចហ% ឹង? 
ខ៖ េទ! ធំៗ។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ េហ�យអ៎! អ à ឹងេ�ក�យេធ¤ �8នេ4ច�ន²ស់ហ% ៎? 
ខ៖ មិនេ4ច�នប៉ុ�- នេទកូនប៉ុណ» ឹង។ 
ក៖ េ�ក�យេp'នក'� ំង 
អស់៩០%េហ�យេ�ក�យេpែតrចេធ¤ �8នប៉ុន% ឹងេទ�ត។ 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ ល« ែមនែទន េហ�យ®ក់ទងនឹងមÙ �បវ hញRលេpេក-ងេ�ក�យÚ� ប់ចម« ិន
មÙ �បេទ? 
ខ៖ អ!៎ 4គប់ែតមុខ។ 
ក៖ 4គប់ែតមុខហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! R� មខ¡ង 4តី gច់េ� gច់'ន់ gច់4ជ6កេចះ®ងំអស់។ 
ក៖ េ�ក�យលួចេរ�នពី²មក? 
ខ៖ េរ�ន£ម¢ស់ៗ។ 
ក៖ ¢ស់ៗហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ ពីឪពុក'� យអីេ�? 
ខ៖ ¢៎! ឪពុក'� យេ�េយ�ងេ�បុណ¡®ន។ េយ�ងេម�លេគេម�ល¢ស់ 
េម�លចុងេÛេគស� អី¤1ក់អី¤ ? មុន1ក់4បហុក1ក់អំបិល។ 
ក៖ 8៎ទ! អ à ឹងេពលេគស� េគ1ក់មុនេគ? 
ខ៖ អ!៎ មុនដំបូង1ក់ទឹក។ 
ក៖ 1ក់ទឹក? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ 1ក់ទឹកមិនrលុតេភ� �ងអស់េទ? 



ខ៖ អត់េទ! 1ក់ទឹកក� OងH% ំង។ 
ក៖ 1ក់ទឹកក� OងH% ំង។ 
ខ៖ ែមន1ក់ទឹកក� Oងេភ� �ងេទ 1ក់ទឹកក� OងH% ំង។ 
ក៖ 1ក់ទឹកក� OងH% ំង។ 
ខ៖ ¢៎! 1ក់រចួេល�ក1ក់ចÉSÆ ន។ 
ក៖ អ!៎ 
ខ៖ បSÆ ត់េភ� �ងេហ�យ1H% ំងេល�ចÉSÆ ន។ 
ក៖ 1ក់H% ំងេល�ចÉSÆ ន 8នន័យl1ក់ចÉSÆ នមុន។ 
ខ៖ ¢៎! ចÉSÆ នហ% ឹងªជួយរចួេ4សចេហ�យ។ 
ក៖ អ!៎ 1ក់មុនេrយេហ�យ។ 8៎ទ! េហ�យប�Y បមកអី¤ េទ�ត? 
ខ៖ 1សំ�  1ក់4បហុក 1ក់អំបិល 1ក់4តី 1ក់បែន� េ�។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ rហ% ឹងេគេ§អីេគ? 
ខ៖ កកូរតែត'នេ4គÜង4បេហ�រ។ ®ល់ែត'នÓÝ យ'នអី។ 
ក៖ អ!៎ 
ខ៖ េប�សន�កេ� បង់ជីេ�។ 
ក៖ អ à ឹង8នន័យl េយ�ងស� េយ�ង4ត6វ1ក់េ,- ះមុនេគ4ត6វេទ? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ េប�អត់1ក់េ,- ះេទ? 
ខ៖ rេរ½ង1សំ� ហ% ឹង! ª'នេ,- ះ។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ ¢៎! 4បេហ�រ កកូរ មÈ �រ H ខអី¤'នេ,- ះេ4សច8នេធ¤ �េក�ត។ 
ក៖ 8៎ទ! េប�អ à ឹង1ក់ខុស4បេ1យ។ 
ខ៖ ¢៎! 1ក់ខុសេហ�យ។ 
ក៖ អរគុណេ�ក�យ។ កំែប�ងបនV ិច េហ�យេ�ក�យ®ក់ទងនងឹចេ4មÇង
ឬក៏សូ4តធម៌។ េ�ក�យចូលចិតVមួយ²ែដរ? 
ខ៖ ខN O ំចូលចិតVធម៌។ 
ក៖ ចូលចិតVធម៌? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ េ�ក�យេរ�នធម៌ប៉ុ�- នH% ំេហ�យ? 
ខ៖ អ!៎ ខN O ំេរ�នឪពុកខN O ំបេ4ងÇន£ំងពីេpតូចៗ េហ�យ8នមក8នប� ី 
ប� ីខN O ំបេ4ងÇនម�ង។ 
ក៖ អូ! ប� ី�ត់អ%កេចះដឹងែដរហ% ៎? 
ខ៖ ប� ីខN O ំបីភ[ �ម8លី£ំងពីជំ�ន់េដ�ម។  
ក៖ េចះ8លីÓ� ងំហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ អ à ឹងេ�ក�យដឹង4បវតV ិ�ត់អត់? l�ត់ពីេpេក-ង�ត់េធ¤ �អី? 
េហ�យ'ន4គÌgរ�ត់ចូលចិតVេធ¤ �អី¤ ? 
ខ៖ �ត់េpពីេក-ង�ត់ចូលចិតVេរ�ន។ េរ�នg�ប៉ុនពីេដ�មអត់'ន8លីេទ 
'នែត8Gងំ។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ េចញពីg�េ�8ន�ត់ឈប់េរ�ន �ត់េ�បួស។ 
ក៖ អ!៎ 
ខ៖ ¢៎! �ត់េ�បួស។ �ត់បួសហ% ឹងមិនពីបីដំ²េទ។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ Gប់២០ដំ²។ 



ក៖ អ!៎ �ត់បួសេ4ច�ន? 
ខ៖ ¢៎! �ត់ ដំែណង�ត់េធ¤ �Rរមិន8ច់និ�យសÑÒ ប័4ត�ត់េ4ច�ន²ស់។ 
ក៖ អូ! �ត់Pអ%កែដលេចះដឹង? 
ខ៖ ¢៎! �ត់េគឱ¡េធ¤ �4កសួងអប់រßក៏�ត់អត់េធ¤ �ែដរ។ �ត់lÓ� ចសីុ4ប¹។ 
�ត់េរ�នធម៌ªេ4à4ជះេ��ត់មិនេធ¤ �េទ RរSរ។ 
េយ�ងនិ�យកុហកេគ8ប²កូន។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ អ à ឹង�ត់? 
ខ៖ �ត់សុខចិតVេធ¤ �របររកដូខ[ \ន�ត់។ អត់េធ¤ �Rតេទ។ 
ក៖ សុខចិតV4បកបរបរខ[ \នឯង។ �ត់រកសីុអី¤ខ� ះេ�ក�យ? 
ខ៖ េធ¤ �ច'Æ រ4ក6ច និង1ចំ'Æ រ។ 
ក៖ កសិករហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ �ត់'នចំេណះដឹងÓ� ងំ 
េ��ត់យល់lអ¤ ីែដលេអ¤ �េ�ប៉ះµល់ដល់អ%កដៃទហ% ?៎ 
ខ៖ ¢៎! េប��ត់បេ4ងÇនធម៌េគ�ត់បេ4ងÇន។ បេ4ងÇនេ�កក៏�ត់បេ4ងÇន 
បេ4ងÇន¢ស់ៗ។ េហ�យេប�េក-ងៗដូចអូនឯងចង់េចះៃថ�ត់បេ4ងÇន។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ អ à ឹង�ត់េចះ8Gងំផង េចះៃថផង? 
ខ៖ ¢៎! ៃថេម�ល8លីៃថ8ន។ 
ក៖ �ត់បួស២០H% ំហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 4បវតV ិ�ត់ល« ²ស់កូនេអ�យ ែតសព¤ៃថAហ% ឹងអ%ក²ក៏g� យ�ត់ 
អត់ែដលlកុហកបំពួន។ បនV ិចេ�²អីកូនឯង'នរង¤ល់េ�វតVេ�អី។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ 4បវតV ិ�ត់ល« ²ស់។ 
ក៖ �ត់មនុស�ល« ហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ 8៎ទ! សំ²ងេហ�យហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ �ត់មិនឱ¡េធ¤ �អីេទ។ RរSរ�ត់េធ¤ �េប�ស'� ប់សត¤ ស'� ប់អី�ត់អត់េធ¤ �។ 
ក៖ េ�ក�យនឹកេសA �ចសរេស�រ�ត់ណ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ េហ�យេ�ក�យ'ននឹក�ត់អត់ដល់េពល�ត់េ�អ à ឹង? 
ខ៖ នឹកមុនេពល²ក៏ខN O ំេ§រក។ 
េប�អ%កមកចុះេ,- ះខN O ំេប��- នេ,- ះប� ីខN O ំគឺអត់'ន8នេធ¤ �េទ។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ េ4µះអី�ត់4បវតV ិល« ។ 
ក៖ 8៎ទ! េ1យgរចង់8ន�ត ់8នន័យlPគូ4ប¢ំចិតV£ហ- ងហ% ?៎ 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ េ®ះបីPេយ�ងá� តRយ ែតចិតVេpែត'ន;ពេg- ះ4តង់ចំេµះ�% ហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ 8៎ទ!  
ខ៖ ល« ²ស់ មិនែដលេ§ែងងេ§4បពន¼ែងងមួយ'៉ត ់
េហ�យរក4ប Qសឯ²8ន។ 



ក៖ េ�រក4ប Qសឯ²8ន4បែហល? 
ខ៖ អត!់ េប�អូនឯងេ�ផ�រគុយ®វេផâ�រេយ�ង គឺគុយ®វ។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ េប��ត់េ�បុណ¡មកវ hញេល�កៃដសំពះជូនបុណ¡វ hញ។ 
ក៖ អ!៎ 
ខ៖ េហ�យអូនឯងរកឯ²8ន។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ មិន'នេទ។ 
ក៖ ែចកបុណ¡�% ហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! េប�ពុកខN O ពិំgរ8យ�ត់េបះ4តីដូចកូន។ 
ក៖ អ!៎ 
ខ៖ អ à ឹង²។ 
ក៖ �ត់បេ4ម�េទ�តហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ អូ! ដឹង²ស់គុណែម៉គុណឪ។ 
េរ½ងែម៉ឪមិន8ច់េទអុសពុសRច់1ក់េរ�បេ�ជុំឱ¡។ ហ% ឹង'� យÓងខN O ំ។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ ¢៎! ប៉ុន'� យ�ត់ខូចយូរេហ�យ£ំងពីµក់ក²� លgស�។ 
ក៖ �ត់យល់ដឹងល« ²ស់ហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ េរ�នយល់ដឹងេហ�យ។ េហ�យដឹងគុណេទ�តហ% ?៎ 
ខ៖ ¢៎! ដឹង ដូចអូនឯងអ à ឹង �ត់4បេãអូនឯងÓងអី? 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ �ត់4បេãÓងហ% ឹង។ 
ក៖ ចំេណះដឹងÓងហ% ឹងេទ�ត។ 
ខ៖ ¢៎! េហ�យចរ Îកមនុស��ត់េដ�រេម�ល�ត់ដឹង។ អូ! មនុស�េនះGក់®ក់ 
មនុស�gក់8នប È̀ �លេលងបបុសអែង«លអី�ត់ដឹង®ងំអស់។ 
ក៖ អ!៎ �ត់rចg° ល់មនុស�េទ�ត? 
ខ៖ ¢៎! 4�ន់ែតេឃ�ញរបូថតមីេនះ សម� ីេ4ច�នអងØ Oយជិត 
េហ�យកូនឯងេ�េម�លេ�េប�មិន ដូច ប៉ុនេÐមិនេចះេទ។  
ក៖ 8៎ទ! ប៉ុែនV�ត់rចg° ល់មនុស�²ែដលrចGប់rន8ន។ 
ខ៖ ¢៎! �ត់េម�លអតVចរ hកមកដឹង²៎។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ ¢៎! 8នlល« រកមិន8ន។ 
ក៖ ពិ8ករកហ% ៎បុរសអ à ឹង។ 
ខ៖ ¢៎! េហ�យខN O ំក៏អ à ឹងមិនែដល4ប'ត�ត់ 
េហ�យយប់េឡ�ងមិនែដលកន�ង�ត់េទ។ ខ[ \នបV ីខN O ំក៏អត់។ 
ក៖ អត់េទហ% ៎? 
ខ៖ អត!់ ខN O ំេ�រព£ខN O ំg« ត²ស់។ េហតុអី4�ន់ែតេ�Rរ េប�មិនយកេ�េpផYះ 
មិនសិតសកឱ់¡អត់8នេទ។  
ក៖ អ។៎  
ខ៖ �ត់គឺអ à ឹង។  
ក៖ 8៎ទ!  
ខ៖ �ត់មិនlអីេទ។ េយ�ងមិនÓ� ច�ត់េទ។  
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ ប៉ុែនV េយ�ងេធ¤ �ឱ¡4តឹម4ត6វេ�េយ�ងP4សី។  
ក៖ g« ត8ទេ�ហ% ៎ សមរម¡8ន�ត ់ឪ។ 



ខ៖ ¢៎!  
ក៖ 8នន័យl�ត់ជួយសិតេទ�តហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ ជួយតុបែតងឱ¡េទ�ត េហ�យេ�ក�យក៏ជួយ�ត់ែដរ ជួយ�% ។  
ខ៖ ខN O ំអ%កសិតសក់ឱ¡�ត់ យកrវេ� 4ទ�ប់េជ�ង។  
ក៖ អ!៎ 8៎ទ!  
ខ៖ េយ�ងP4សី។ េយ�ងេ�រពចäប់4សីេ�។ ខN O ំេ�រពបV ីខN O ំ²ស់។  
ក៖ ដឹងតួន�ទីេរ�ងៗខ[ \នណ៎? 
ខ៖ ¢៎! ដឹង។ 
ក៖ 8៎ទ! lបេ4ម��% េមចេ�វ hញេ�មក²៎។  
ខ៖ ¢៎ៗ! 
ក៖ ក4ម8នេឃ�ញ²ស់។  
ខ៖ បV ទីុកដូចឪពុក។  
ខ៖ 8៎ទ! 4បពន¼េគទុកដូចP'V យ េ�រពសិទ¼�% េ�វ hញេ�មក។  
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ អ à ឹងខN Oហំ% ឹងខN O ំសបäយចិតVែដលខN O ំ8នជួប¢ស់ែដល'ន4បវតV ិល« អីចឹង²៎ 
េធ¤ �ឱ¡ខN O ំrចេរ åនសូ4តពីចំណុចល« េដ�ម�ីអនុវត
េ�'នសុខភមង°លេp4ក Qម4គÌgរែដរ។ 
ខ៖ ¢៎! ប៉ុែនV េយ�ងដូចPចងÆ ឹះចេSÆ មេ�ះឯង 
'នែតមួយអត់េក�តក៏េយ�ងេ�រពមិន8ន។ ចងÆ ឹះ'ន®ងំពីេទ�បេ�រព8ន។  
ក៖ 8នន័យlេមច 8នន័យlេមចេ�ក�យ? 
ខ៖ 8នន័យlដូចអូនឯងេ�រព8ន េធ¤ �8ន£មចäប់។ 
េប�4គÌgរមិនrចេអ¤ �8ន។  
ក៖ េប�ៃដគូហ% ៎។  
ខ៖ ៃដគូេយ�នមិនrចេធ¤ �8នក៏េយ�ងអត់។ 
ក៖ អត់េ�រចួែដរ។  
ខ៖ ¢៎! អត់េ�រចួែដរ។ 
®ល់ែតេយ�ងដូចlចងÆ ឹះ®ល់ែតមយយគូរ8នrចេធ¤ �8ន។   
ក៖ ¢ប់គុយ®វអត់8ន។ 8៎ទ! 
ខ៖ ªអ à ឹងឯង។  
ក៖ អូេខ! យល់េហ�យហ% ៎េ�ក�យហ% ?៎ 
ខ៖ ¢៎ៗ! 
ក៖ េ�ក�យេពលទំេនរេ�ក�យចូលចិតVេធ¤ �េធ�¤ខ� ះ? 
ខ៖ ខN O ំ�- នេពលទំេនរេទ 'នេធ¤ �អីេpផYះgV ប់Gæ ត់យូ។  
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ មិនសូវ8នេ�² មិនែដលទំេនរផងកូនេអ�យ។ អ à ិបអ ç̀ O ប ជីកrេ�ះ 
Rប់rេ�ះ អ à ឹងេ�។  
ក៖ 8៎ទ! រវល់រហូតហ% ៎?  
ខ៖ ¢៎។  
ក៖ អ à ឹង េ�ក�យអត់ហត់²? អត់ហត់េពក²? 
ខ៖ េទមិនសូវប៉ុ�- នេទ? 
ក៖ 'នក'� ងំេត�ហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! េដ�រប៉ុែនV េដ�រHA យមិនរចួេRងេនះេRងេ�ះ។  
ក៖ េ�ក�យ េហ�យេ�ក�យឧស�ហ៍េ�េលងេខតV²ខ�ះេ�ក�យ? 
£ំងពីេក-ងរហូតដល់ឥឡ6 វេនះែដរ8នេដ�រ8នប៉ុ�- នេខតVេ�ក�យ? 
ខ៖ អឺស! មិនដឹងេខតV²េទកូន? 



ក៖ 8៎ទ!  
ខ៖ 4ពះវ hÐរ។ េ¨Pងមិនសូវ8នេដ�រេគេទ។ េ�កឋិនេធ¤ �កឋិនេ�8ន។  
ក៖ ចុះេស�មGប?  
ខ៖ េស�មGបេ� អង°រវតVេ�។  
ក៖ 8នg° ល់អង°រវតVេហ�យ²េ�ក�យ? 
ខ៖ ភ%គូំេលនេ� កäលចិតVេ�។ គូេលនត�6 ងេ�។   
ក៖ កäលចិនេp²េ�ក�យ? 
ខ៖ កäលចិនេខតV4ពះវ hÐរ។  
ក៖ អូ! 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ ខN O ំអត់8នg° ល់េខតV4ពះវ hÐរផង។ 
ចុះÓងេខតV4ពះវ hÐរ8នេ�េលងេខតV²ខ�ះ? 
ខ៖ អត់8នេ�េលងេទ។ 
ក៖ ¢៎ៗ! ចុះ4បែហលពីរបី�ទីេទ�ត²�យ? 
ខ៖ យូរេម៉ះ?  
ក៖ ពីរបី�ទីេល½នេទ េហ�យសុទ¼ែតសំÓន់®ងំអស់ ស4'ប់�យ®ងំអស់ 
េpក� Oង4ក Qម4គÌgររបស់េ�ក�យ'ន�ក់េចះេលងតÉនV ីេទ? 
ខ៖ អត!់  
ក៖ អត់'នេទហ% ៎?  
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ េហ�យចុះផYះរបស់េ�ក�យពីេដ�មពីសម័យបុGណ¡េ�ះ²? 
េត�ផYះេ�ក�យgងសង់ពីថ- រ éពីេឈ�? 
ខ៖ ពីេឈ�។  
ក៖ ពីេឈ�ហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ េហ�យសរសរផYះេធ¤ �ពីអីេ�ក�យ? 
ខ៖ េឈ�។  
ក៖ ចុះតំបូលផYះ? 
ខ៖ ស�6 វ។ 
ក៖ ស�6 វ។ ចុះជÑÝ ំង?  
ខ៖ ជÑÝ ំងស� ឹកដូង។  
ក៖ ចុះបង� \ច? 
ខ៖ បង� �ចអត់'នេទ ស� ឹកដូងែដរ។  
ក៖ ទំហំផYះពីេដ�មដីធំេទ។  
ខ៖ ពីេដ�មេហ�យ?  
ក៖ 8៎ទ! ពីេដ�ម។  
ខ៖ ពីសង°មេហយ? 
ក៖ 8៎ទ! ពីសង°ម។  
ខ៖ ដីមិនធំេទ កäលចិតសិប បេ²� យពីររយ។ 
ក៖ Rលហ% ឹង'នរបងផYះេទ របងេធ¤ �ពីអី¤ ? 
ខ៖ 4ស Qកពីេដ�ម'នរបងអី របងផYះៗហ% ឹង។ 
ក៖ 8៎ទ! េហ�យផYះពីេដ�មgងសង់ ជួលPងgងសង់ ឬេធ¤ �ខ[ \នឯង? 
ខ៖ រកេគ។ 
ក៖ រកេគហ% ៎? 
ខ៖ ចុះពីេដ�ម'ន²សូវ 'ន²ជួលរកេ�បួនដប់�ក់ 
រកេ�ែត'% ក់មកជួយអ à ឹង។ 
ក៖ 8៎ទ!  



ខ៖ 1សំ�  ហូបេ�។ 
ក៖ េធ¤ �ម�ងៗប៉ុ�- នៃថA8នេហ�យេ�ក�យ? 
ខ៖ ទ4'ំ1ប់ ទ4'ំអីេហ�យ បួន48ំៃថAខN O ំេល�កេ� ក៏4បក់េ�។ 
ក៖ 8៎ទ! Rលពីេក-ងេ�ក�យÚ� ប់េរ�នជំ�ញអីេទ? 
ខ៖ ខN O ំអត់'នេទ! 
ក៖ តäញកេនYល�យេចះេទ? 
ខ៖ អត់! 
ក៖ 1ដំំ²?ំ 
ខ៖ េចះ! 
ក៖ 1អំី¤ខ� ះ�យ? 
ខ៖ 1សំ« ី ស« ីក៏1 ំ4ត¹ច rណូង េȩ̂។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ ជី ស� ឹកៃ4គ េចះែតប៉ុណ» ឹង។ 
ក៖ �យÚ� ប់េឡ�ងេ£% តអត់? 
ខ៖ អត់េទ! េប�ឱ¡ខN O ំេឡ�ងrេយ�ស(រែហក)េÓអស់េហ�យ។ 
ក៖ Ú� ប់េធ¤ �កÉនVកលក់អត់? 
ខ៖ អត់! 
ក៖ អត់េទហ% ៎? 
ខ៖ ពីេក-ងកដល់ឥឡ6 វ�យÚ� ប់ជួបបÑÏ ែដលពិ8កPងេគេទ�យ? 
ខ៖ ពិ8ក'ន ពិ8ក'� យg� ប់ ឪពុកg� ប់ ប� ីg� ប់។ 
ក៖ េ�ក�យពិ8កចិតVÓ� ងំេទ ឬក៏មិច? 
ខ៖ ហីុ! មិនពិ8កមិចអូនឯងអត់®ន់ឆ�ងRត់េទហ% ៎។ 
ក៖ ខN O ំសួរេ�ក�យ េ�ក�យពិ8ក4តង់ទីពឹង ឬក៏មិចែដរ? 
ខ៖ អត់ទីពឹង េប�អត់'� យេ�េp4�ន់ �ត់មិនេp។ អត់'� យ អត់ឪពុក 
អត់ពីឪពុក ប� ី8នអី¤ទីពឹង េប�អស់េហ�យ េpក� Oងផ� �រេហ�យ។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ ប� ីPបងØ �ល េប�អត់បងØ �លេហ�យ'នអី។ 
ក៖ ពីេក-ងខN O ំចរញមកេរ�នRលហ% ឹង 
ខN O ំអត់សួវ8នពឹងµក់ពួក�ត់ពីទី៧មកដល់ឥឡ6 វ 
ក៏ខN O ំអត់®ន់េ�ផYះពឹងខ[ \នឯងអចីឹង²៎។ 
ខ៖ ¢៎!  
ក៖ ខN O ំ'នRរពិ8កែដរ ែតពិ8កែបបេផ�ង។ 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ 8៎ទ! េហ�យមួយH% ំ ពីរH% ំ ពីរបីH% ំជួប�ត់ម�ងអ à ឹង8ននយ័l
ពិ8ក£មរេប�បរបស់េក-ងៗអ à ឹង²៎។ 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ 8៎ទ!  
ខ៖ 'នឆ�ងRត់។ 
ក៖ អ à ឹងក� ី4សៃមរបស់េ�ក�យ Rលពីេក-ងធំេឡ�ងចង់េធ¤ �អី¤ ែដរ? 
ខ៖ 'នចង់េធ¤ �អី¤ េទ ចង់េធ¤ �ែ4សច'Æ រ។ 
ក៖ អរគុណ�យ។ អ à ឹងខN O ំអស់សំណួរេហ�យ²? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ ប៉ុែនVមុននងឹប à ប ់
ខN O ំចង់ជ4'បេ�ក�យម�ងេទ�តអំពីេ�លបំណងអ à ឹងេ�លបំណងៃនRរស
'( សនេ៍នះ គឺេដ�ម�ីរក�េpជីវ4បវតV ិរបស់េ�ក�យហ% ឹង ទុកឱ¡កូនេ�
េក-ងៗជំ�ន់េ4Rយេគ8នេរ�នសូ4តអ à ឹង²។ េគេរ�នសូ4តអំពីេ�ក�យl 
េ�ក�យសម័យេនះលំ8កមិច េហ�យ'ន4គÌgរ�៉ងមិច 



េហ�យ4គÌgរហ% ឹង�ត់ចិតV8ន�៉ងមិច េហ�យPបុរសែដល4គប់លកíអចីងឹ²៎ 
េដ�ម�ីេក-ងៗដឹង េហ�យេក-ងជំ�ន់េ4Rយេគrចេរ�នសូ4ត£មអីចងឹ។ 8ទ! 
អ à ឹងឥឡ6 វេនះ8នប à ប់េហ�យ ប៉ុែនVPចុងេ4Rយេ�ក�យ'នសំណូមពរ 
ឬមតិេ�បល់អីេក-ងៗជំ�ន់េ4Rយ ពិេសសគឺកូន4ប Qសៗហ% ឹង គួរែតបំេពញតួ� 
ទីអី¤ខ� ះ? េដ�ម�ីឱ¡កូនៗ8នន័យl បេ4ម�ប� ី4បពន¼�តឱ់¡
េចះ4ស¹ញ់�% អីចងឹ²៎។ 
ខ៖ សម័យេនះលំ8ក²ស់កូនេអ�យ! 
ហ% ឹងេប�£មែតេរ½ងហ% ឹងបងប� �នកូនេ�ដំណរេ�េ4Rយ េយ�ង4ត6វេចះ4ស¹ញ់�%  
េចះgមគ° ី�%  េចះេ�រព�% េ�វ hញេ�មក មកេម�លសុខទុកí�% ។ 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ 4ក Qម4គÌgរេយ�ង ែម៉ឪេrយ8នដិតដល់េ�ប៉ុន% ឹង8នេហ�យកូន! 
ក៖ 8៎ទៗ! 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ និ�យេចញចិតVហ% ៎? 
ខ៖ ¢៎! 
ក៖ អរគុណ² ជ4'ប�។ 
ខ៖ ¢៎! អរគុណ។ 
ក៖ 8៎ទ! សុខសបäយ៕ 
  
 
 
 
  


