
កិច$ស&' សរបស់េ,ក-សី៖ យិន េរ3ម 
ក៖ អ6កសំ8សេ,ក៖ ថន រ:;   ខ៖ អ6កផ>ល់@រស&' សេ,ក-សី៖ 

យិន េរ3ម 

Aទ! េDៃថFេនះគឺៃថF ទីដប់-Aពំីរ ែខមកM N6 ២ំ០២០។ េហSយខTUំAទេVW ះ ថន រ:;  

គឺX-កUម@រYររបស់គេ-&ង-បវត>ិ]̂ល់ខ_`នរបស់-បXជនកមbUX។ 

េហSយគេ-&ងមួយហ6ឹង-តeវAនឧបតgម'េ:យ 

ឬក៏j-ំទដល់kកលវlទmល័យមួយែដល&នេVW ះo BYU 
េDសហរដ;pេមរlកេហSយគេ-&ងហ6ឹង &នេវបផqយមួយែដល&នេVW ះo 

cambodianoralhistory.byu.edu. េហSយេjលបំណងៃន@រស&' សេនះ 

គឺេដSមsីរកqទុកេDជីវ-បវត>ិរបស់-បXជនកមbUX។ េដSមsីអភិរកv 

ក៏ដូចXែថរកqេpយAនគង់វងv េហSយនិងយូរអែងxង។ 

េហSយyមួយេទzត8{ ប់រ|ងkច់}តិ 

េហSយនិងkច់}តិហ6ឹងេpយ@ន់ែត&នទំ~ក់ទំនងល�ចំេ�ះj6 ែថមេទzត។ 

អ�$ឹងៃថFេនះខTUំមកជួនអ៊�-សី យិន េរ3ម េហSយអ៊�-សី&នpយុ ចិតសិបមួយN6 ។ំ 

បច$Uបsន6អ៊�-សីរស់េDក6Uងភូមិ@ប់េj សY� ត់អូរ�រ -កUងAត់ដំបង េខត>Aត់ដំបង។ 

អ�$ឹងេដSមsីេpយ@ន់ែតច�ស់ែថមេទzត ខTUំនិងជ-&បសួរេ�@ន់អ៊�-សីែតម�ង�ក់ទង 

និងេដSមsីេpយអ៊�-សីAនជ-&បវlញ។ អ៊�-សី! េVW ះរបស់អ៊�-សីេVW ះអីែដរ? 
ខ៖ យិន េរ3ម។ 
ក៖ Aទ។ 



ខ៖ �។៎ 
ក៖ អ៊�-សី&នេVW ះេ�េ-�េទ? 
ខ៖ អត់&នេទ េVW ះហ6ឹងឯង! ែតមួយ។ 
ក៖ @លពីេDេកWង េតSអ៊�-សី&នេVW ះអxីេផvងេទzតេទ? 
ខ៖ អត់&នេទ &នែតេVW ះហ6ឹងមួយ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ អត់េ�ស! អ៊�-សីជួយជ-&បpយុម�ងេទzត? 
ខ៖ ចិតសិបមួយN6 ។ំ 
ក៖ Aទ។ អ�$ឹងេបSេយSងគិតXN6 ែំខWរអ៊�-សីេកSតN6 អំី? ែខអី? ៃថFអីែដរ? 
ខ៖ ខTUំគិតN6 ែំខWរ N6 េំហ! រកនឹកសិន។ 
ក៖ N6 កំំេណSត? 
ខ៖ N6 កំំេណSត N6 �ំល។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េកSតេDែខមួយ។ 
ក៖ ែខ? 
ខ៖ ែខមួយែខWរែដរy? 
ក៖ ែខ ែខមួយេគេ�ែខអីេគ? 
ខ៖ ែខមិគសិរ។ 



ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ ៃថFអីអ៊�-សី? 
ខ៖ ៃថFសុ-ក។ 
ក៖ �ក់ទង និង8k េតSេ-�ពី8kែខWរ 

អ៊�-សីpចនិ�យ8kអីេផvងAនេទzតេទ? 
ខ៖ អត់! អត់េចះេទ េចះែតែខWរមួយមុខ។ 
ក៖ Aទ។ 8kែខWរ? 
ខ៖ �!៎ េចះpនតិចតួច េ�េរzនអក�MកកមW។ 
ក៖ pនAន សរេសរAនខ_ះៗណ៎? 
ខ៖ �!៎ េបSសរេសរអត់Aនេទ Aនែតpន។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ អ�$ឹង�ក់ទង និង-សUកកំេណSតរបស់អ៊�-សីេDឯyែដរ? 
ខ៖ ពីេដSមេDភូមិេនះ ែគេ�ភូមិចំ@រសំេMងពីេដSមមក ខTUំកំេណSតេDេនះឯង។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ @លពីជំ~ន់បីN6 មំក ខTUំក៏មករស់េDកែន_ងេនះែដរមកy។ 
ក៖ អ៊�-សីរស់េDេនះែដរណ៎? 
ខ៖ �!៎ @លពីេដSមេគេ�ភូមិចំ@រសំេMង។ 



ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �ប់ពីហ6ឹងមកែដរ។ 
ក៖ អ�$ឹង@លពីេDេកWង ក៏េD-តង់េនះ? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ ដល់េពលឥឡeវេD-តង់េនះដែដល។ 
ខ៖ �៎ៗ ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ មកេDេនះ ដល់េចញសម័យបីN6 មំកេទSបមករស់េDភូមិ�ស់ដែដល។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ អ�$ឹង@លពីមុនអ៊�-សី�_ ប់ចំyក-សUកេ�y េ�ណីេទ? 
ខ៖ អត់ែដលេ�yេទ សុខចិត>អត់េDទីេនះ។ អត់ែដលAនេ�yេទ 

េចញp@លបីN6 Xំងហ6ឹង។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េហSយAនបីN6 ហំ6ឹង។ 
ក៖ @លបីN6 ណំ៎? 
ខ៖ េហSយមកវlញេយSងចូលមកវlញ មកេDកែន_ងដែដលេនះវlញ។ 

អត់Aនេ�ជំនីជំនុំអីេទ។ ប៉ុនេ�@លសម័យេនះកូន|េDតូចៗ។ 
ក៖ Aទ។ 



ខ៖ េគរកែតជំនុំរកអង�រ រកអអី}ំ។ 

េហSយ@លេyះ&នឪពុក�ស់មួយែដរមិនpចេ�yAន េហSយក៏េDរកឯេនះេ� 

ខxះ�តអត់�_ នអីេDែតហ6ឹង។ pN6 ហំ6ឹងអត់&នអីេ�ងែដលហ6ឹង។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េពលេយSងេចះេ�លក់អីពីតូចេ�Aនដូរអង�រអីAន}ំ។ 
ក៖ @លបីN6 Aំន]_ ស់េ�ដល់ទីyខ_ះ? 
ខ៖ @លបីN6 េំ~ះេ�េD|លេយSង @លពីេដSម&នែ-សy? &នែ-សេយSង 

េយSងេ�រត់េDឯែ-ស។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េDpេ-@យភូមិអណ�e ងេចញ េDេជSងងេ�។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ដល់អ�$ឹងេ�េយSងអត់ @លសម័យេ~ះរត់េ�េD�ឃុំអូរ&៉ល។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ សY� ត់វត>គរy? �។៎ រត់េ�េDហ6ឹងេទzតេ� 

ដល់េគរ�េ:ះមកAនេយSង-តឡប់មកេណះវlញy។ 
ក៖ មកផ^ះវlញណ៎? 
ខ៖ �។៎ មកភូមិេយSងវlញ jW នផ^ះសែមsងអីេទ។ 
ក៖ អ�$ឹងេពលមកេDដំបូងអ�$ឹង គឺេDេធxSមិចេ�? 
ខ៖ េDេ~ះ|&នអត់េD េ�េធxSេMង េ�េធxSអីk6 ក់េ�y។ 



ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េធxSអត់&នអីេDេទ។ ដល់េពលេនះេ�កូនកW`យេគេចះែត~រំកេMង 

រកអី:ក់េpយេDk6 ក់េ�y។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �!៎ េគេ�រកដឹងេឈS ដឹកអីមក។ េហSយេគេ�រកអង�រ រកអីមកេ�ែចកហូប 

េយSងេD&នកូនេDតូចៗ ឪពុក�ស់ េហSយេយSងមិនpចេចញេ�រកឯyAនy។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ អ�$ឹងAនបងប�eនjត់ជួយស-ម`លែដលណ៎? 
ខ៖ �។៎ បងប�eនជួយហ6ឹងឯង េគេ�រក-សeវAនពីរបីកំរ�ុងអីមកេ� 

េគេpយេយSងកន_ះកំរ�ុងអីអ�$ឹងេ�។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ -jន់ចិ�$ឹមកូន និងឪពុក�ស់។ 
ក៖ អ�$ឹងេចញមកពីបីN6 ហំ6ឹងមក គឺៃដទេទរហWងណ៎? 
ខ៖ Aតៃដទេទរ រកែតស�ីេស_�កjW ន។ ហុឺ! េវទ~yស់-jន់ែត]� ក 

េគអត់&នេpយពិAកេធxS@រអី ដល់េយSងេងSបមកវlញអត់&នអី។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ Aតៃដទេទរ។ 
ក៖ អរគុណអ៊�-សីែដលAនជ-&បអំពី ខ_ះៗអំពី-បវត>ិអី។ អ�$ឹងy?៎ 



ខ៖ �។៎ 
ក៖ អ�$ឹងឥឡeវេនះខTUំចង់ជ-&បអំពី-បវត>ិp�ហ៍ពិ�ហ៍វlញម�ង 

េតSអ៊�-សីេរzប@រXមួយអ៊�-បUសរយះេពលប៉ុ~W នN6 េំហSយ? 
ខ៖ អូ! េរzបចំ¡ងំពីសម័យសង¢ម N6 ចំិតសិបបី។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ែតឥឡeវែបកj6 ¡ងំពីសម័យពពតមិស។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ �!៎ ែបកj6 ។ 
ក៖ អ�$ឹងេDជុំj6 Aនប៉ុ~W នN6 ?ំ 
ខ៖ ហុឺ! Aនប៉ុ~W នN6 េំទសម័យពពតែបកj6 េ�y។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �!៎ ែបកj6 សម័យេ~ះឯង។ 
ក៖ អ�$ឹងAនេរzប@រេDចិតប៉ុ~W ន? ចិត-Aអំី? 
ខ៖ ចិតបី។ 
ក៖ ចិតបីណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ ចិតបីេDសម័យពពតចិត-Aពំីរ។ 
ខ៖ ចិត-Aពំីរ េយSងMប់មកវlញចិតប៉ុ~W ន? 
ក៖ ចិត-Aបំួន។ 



ខ៖ ចិត-Aបំួន។ 
ក៖ ចិត-Aបំួនចប់ណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ អ�$ឹងេបSសរុបេ� េDAនជុំj6 បួន-ANំ6 ហំ6ឹង? 
ខ៖ �!៎ បួន -ANំ6 ។ំ 
ក៖ Aទ។ េហSយអ៊�-សីជួយជ-&ប-បវត>ិបន>ិចo @លហ6ឹងk¢ ល់j6 ប៉ុ~W នN6 ?ំ 

េទSបសេ-មចចិត>យកអ៊�-បUសXគូរ? អ�$ឹងy?៎ 
ខ៖ អរ! ែម៉ឪទុក:ក់េ� អត់Aនk¢ ល់j6 អីេទ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ �។៎ ែម៉ឪទុក:ក់េpយ ខTUំមិនែដលេ�k¢ ល់j6 េទ។ 
ក៖ jត់េរzបចំេpយណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ េហSយ@លេyះ�ន់k_ ប៉ុ~W នែដរ? 
ខ៖ ហុឺ! ដឹងប៉ុ~W នេទpអូនេអSយ ដឹងប៉ុ~W នេទ។ 
ក៖ េហSយេDេពលយកj6 Xគូរ 

េហSយអ៊�-សីេពញចិត>អ៊�-បUស-តង់លក�ណះ-តង់yែដរ? 
ខ៖ ហុឺ! ¡មែម៉ឪេចះែតរកj6 េ�y? មិនេចះរកេរ3ងអីj6 េទ។ 
ក៖ ចុះស-មUងធមW¡ណ៎? 
ខ៖ �!៎ ចុះស-មUងធមW¡។ 



ក៖ jត់Xមនុសv�៉ងមិចែដរ? 
ខ៖ អរ! jត់Xមនុសvសប�យេ-ចSន។ 
ក៖ ចូលចិត>8ពសប�យរ£កMយណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ ស-&ប់អ៊�-សី]̂ល់ េតSអ៊�-សី&នបងប�eនប៉ុ~W ន~ក់ែដរ? 
ខ៖ អរ! ខTUំ&នបងប�eនបួន~ក់។ 
ក៖ Aទ។ -បUសប៉ុ~W ន? -សីប៉ុ~W ន? 
ខ៖ &នែត-សី�ងំអស់។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ឥឡeវេDែតពីរេទ េDបងទីមួយ េហSយនិងខTUំ។ អរ! េDមួយបីកូនេ¤ k_ ប់មួយ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ខTUំទីពីរ ប�eនេ¤ទីបួន k_ ប់ប�eនទីបី។ 
ក៖ អ�$ឹងបងប�eនទីបីjត់់k_ ប់េ:យkរអីេគ? 
ខ៖ ហុឺ! jត់&នជំងឺYប់ &នជំងឺpេMមេហSម�យទឹកហ6ឹង េ�ះធំ។ 
ក៖ អរ! �យទឹកណ៎? 
ខ៖ �យទឹកហ6ឹងឯង កំ-�កូនបី។ 
ក៖ អរ! អ�$ឹងjត់&នកូនបីណ៎? ចុះប�ីjត់េVW ះអី? 
ខ៖ អរ! ប�ីjត់k_ ប់អស់េហSយ k_ ប់ែដរេហSយ។ 
ក៖ Aទ។ 



ខ៖ �។៎ 
ក៖ សល់កូនបីណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ អ�$ឹងកូនបីហ6ឹង jត់េVW ះអីខ_ះ? 
ខ៖ កូនបីហ6ឹង~ង ឪពុកេគ:ក់េVW ះ រ¥ន។ រ¥នy? pរ£ pM� ន់ េហSយនិងរ¥នវ£រះ។  
ក៖ រ¥ន វ£រះណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ ពួកjត់&ន-គ`kរអស់េហSយេD? 
ខ៖ �។៎ &នអស់េហSយអូន &នអស់េហSយ។ 
ក៖ &នអស់េហSយណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ ចុះអ៊�-សីpចជួយជ-&បអំពីបងប�eនរបស់អ៊�-សីAនេទ? បងទីមួយjត់េVW ះអី? 
ខ៖ េVW ះ យិន េភ3។ 
ក៖ Aទ។ េហSយអ៊�-សីយិន េភ3 kx មីjត់េVW ះអីែដរ? 
ខ៖ ហុឺ! kx មីjត់ស�ីេចះ ស�ីេទ ដល់យូរេ�េភ_ច-តកូលjត់េហSយ។ 
ក៖ Aទ។ ¡េយ3នណ៎? 
ខ៖ េយ3ម។ 
ក៖ េយ3មណ៎? 
ខ៖ �។៎ 



ក៖ េហSយ-សUកកំេណSតរបស់អ៊�-បUសហ6ឹង jត់េDឯyែដរ? 
ខ៖ អ6កអណ�e ងេចញ។ 
ក៖ អណ�e ងេចញណ៎? 
ខ៖ �។៎ សY� ត់អូរ�រែដរ សពxៃថF។ ែតk_ ប់ពីសង¢ម�ស់មក k_ ប់យូរែដរ។ 
ក៖ អរ! k_ ប់យូរេហSយេD? 
ខ៖ �!៎ k_ ប់យូរេហSយ oេDេម&៉យេទ េDែតប�eនេ¤មួយេទ&ន-គ`kរ។ 
ក៖ Aទ។ ប៉ុែន>េ�ះ�៉ងyក៏េ:យjត់េD&នកូន កូនjត់ប៉ុ~W នេហSយ? 
ខ៖ jត់កូន¦ំង-Aពំីរ k_ ប់បី េហSយ&ន-បពន§ដូចXអស់បី។ 

េDសល់កូនសពxៃថFេនះ ឥឡeវk_ ប់អស់ពីរេទzត េDសល់ែតកូនេទ េDសល់ពីរ ឬក៏បី 

េមSល? 
ក៖ េDសល់ែតពីរេទ។ 
ខ៖ សល់បី សល់បី~ក់។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ សល់បី។ 
ក៖ pចជួយជ-&បេVW ះពួកjត់Aនេទ? 
ខ៖ k_ ប់ហ6ឹងអី? 
ក៖ ែដលេD? 
ខ៖ អរ! ែដលេDហ6ឹង េយ3ម ធី។ េយ3ម oម។ េយ3ម េយ៉ត។ 
ក៖ Aទ។ 



ខ៖ �។៎ 
ក៖ ចុះអ6កែដលk_ ប់ �េំVW ះjត់េទ? 
ខ៖ េ~ះេយ3ម េយ3ត។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េហSយpតូចៗYប់េទzតពីpពត េភ_ចេVW ះអស់េហSយ េភ_ចេVW ះេហSយ 

|េDតូចៗអូ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េ-�ះj6 អត់ j6 អត់អី}ំ@លេyះ។ 
ក៖ ចុះកូនទីពីរេVW ះអី? បងប�eនទីពីរy? 
ខ៖ បងប�eនទីពីរេVW ះ េយ៉ត -សី។ 
ក៖ Aទ។ -គ`kរjត់េVW ះអី? 
ខ៖ អត់&ន-គ`kរេទ េDសពxៃថF។ 
ក៖ អរ!  
ខ៖ េDលីវដល់សពxៃថF េហSយេគេចះ:Aំយ :ទំឹកអីខ_`នឯង។ 
ក៖ Aទ។ េDXមួយyេគឥឡeវ? 
ខ៖ សពxៃថF|េ�េD:AំយេធxSម¨eបេpយេគ។ 
ក៖ Aទ។ េហSយjត់pយុប៉ុ~W នេហSយ? 
ខ៖ អរ! េ-ចSន pយុេ-ចSនេហSយអូន ©XងេហSយែដលេDលីវហ6ឹង។ 
ក៖ jត់pចេធxS@រAនណ៎? 



ខ៖ �!៎ េDលីវ។  
ក៖ េហSយjត់©ប៉ុ~W ន? 
ខ៖ N6 មំqញ់មិនដឹង©ប៉ុ~W នេទអូនេអSយ! ©XងេហSយ។ 
ក៖ អ�$ឹងjត់អត់&ន-គ`kរ អ�$ឹងអត់&នអីត-តកូលេទណ៎? 
ខ៖ អត់! អត់&ន។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ អរគុណអ៊�-សី។ ចុះបងប�eនទីបីវlញេVW ះអី? េ¤y? 
ខ៖ ទីបីអ6កyេគអេ�$ះ? 
ក៖ ទីបីែដលjត់k_ ប់? 
ខ៖ ទីមួយ េយ3ត េយ3តYប់។ ែដលេធxS�©៊នy? 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េយ៉ត ទីបីេនះយិន េភ3ែដលមកេDសពxៃថF។ 
ក៖ ចុះទីបួនអូ? 
ខ៖ ទីបួនយិន o េD�ងវត>រ@។ 
ក៖ Aទ។ ចុះpហ6ឹងេD អរ! ចង់និ�យពីបងប�eនរបស់អ៊�-សីy? 
ខ៖ បងប�eនខTUំអី? 
ក៖ Aទ។ ទីបួនy? 
ខ៖ អរ! បងប�eនទីបួនk_ ប់េហSយ។ 



ក៖ k_ ប់េហSយណ៎? 
ខ៖ អរ! បងប�eនទីបួនេD េDេនះ។ 
ក៖ jត់េVW ះអី? 
ខ៖ យិន េយ3ម! យិន េយ3ម។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េគេDXមួយ-គ`kររបស់េគ។ 
ក៖ Aទ។ jត់េDជុំ-គ`kររបស់jត់ណ៎? 
ខ៖ �!៎ កូនេªេគ។ 
ក៖ Aទ។ &នកូន &នេªប៉ុ~W នេហSយ? 
ខ៖ អូ! េ-ចSនyស់ បងប�eនេ-ចSនyស់ប�eនខTUំ Yប់អស់-Aមំួយ -AពំីរេហSយដឹង។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ដូចXេD-Aមំួយអី សពxៃថF។ 
ក៖ 8គេ-ចSនjត់-បកបមុខរបរ@រYរអីែដរ? 
ខ៖ pហ6ឹងេDលក់បែន_ ឥឡeេនះ�ស់េហSយ កូនេធxS@រេpយេគ កមWករេគ 

@ប់k� រេpយេគេ�។  
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ អត់រកអីេទ &� យ�ស់េហSយ។ 
ក៖ ហ6ឹង�ក់ទង និងបងប�eន េហSយនិងកូនកW`យរបស់អ៊�-សីណ៎? 
ខ៖ ហ6ឹង។ 



ក៖ Aទ។ អ�$ឹង&� យរបស់អ៊�-សី jត់េVW ះអីែដរ? 
ខ៖ អូ! k_ ប់¡ងំពីសម័យពពត jត់េVW ះ ឌុច។ 
ក៖ Aទ។ jត់េ,ក�យឌុចណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ ចុះឪពុកេVW ះអី? 
ខ៖ ឪពុកខTUំអូ? 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ឪពុកខTUំេVW ះ យិន រ�ម។ 
ក៖ Aទ។ អ�$ឹង¡រ�មjត់&នបងប�eនប៉ុ~W ន~ក់? 
ខ៖ អូ! អត់ដឹងេទjត់ែបកj6  េ-�ះjត់�ស់ៗអស់ខTUំអត់ដឹង 

ខTUំេកSតអត់�ន់បងប�eនjត់k_ ប់ផងហ6ឹង អត់k¢ ល់េទ។ 
ក៖ ចុះ�ឪំពុក&� យរបស់¡រ�មេទ? 
ខ៖ ហុឺ! jត់េ~ះេVW ះ ¡យិន ¡យិនហ6ឹងឯង ¡យិនៗ។ 
ក៖ ¡យិន �យ? 
ខ៖ �យអួម។ 
ក៖ �យអួមណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ អ�$ឹង�យឌុចjត់&នឪពុក&� យរបស់jត់ែដរ jត់េVW ះអីែដរ? 
ខ៖ ឪពុកjត់េVW ះ រស់។  



ក៖ ¡រស់? 
ខ៖ &� យjត់េVW ះ �យ~ង។ 
ក៖ �យ~ងណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ -សUកកំេណSតពួកjត់េDឯyអ៊�-សី? 
ខ៖ េDេនះឯង េDេនះេDចំ@រសំេMងេនះឯង 

ពីេដSមភូមិេនះេគេ�ភូមិចំ@រសំេMងy? 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ េគេ�oភូមិចំ@រសំេMងណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ Aទ។ អ�$ឹង@លពីេដSមភូមិធំណ៎? 
ខ៖ ភូមិធំyស់ តេ�វត>,បេទzត េD&ត់ស^ឹងណក។ 
ក៖ Aទ។  
ខ៖ េហSយេ�ដល់អណ�e ងេចញ ភូមិចំ@រសំេMង សY� ត់ក៏ចំ@រសំេMង 

ឃុំចំ@រសំេMងែដរ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ ដល់ឥឡeវេគបំែបកXភូមិតូចៗណ៎? 



ខ៖ �!៎ េDសល់តូចៗ។ 
ក៖ ភូមិ@ប់េjណ៎? 
ខ៖ ភូមិ@ប់េj! ភូមិ@ប់េjេ� សY� ត់អូរ�រ ភូមិេគ|េ-ចSន&នអណ�e ងេចញ 

អូរ�រ។ yកូនy? 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �!៎ េDហ6ឹង|&នភូមិេ-ចSន េDសY� ត់ហ6ឹង។ 
ក៖ Aទ។ អ�$ឹងអ៊�-សី&នបងប�eនែដលរស់េDេ-�-បេទសេទ? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ អត់េទណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ ចុះkច់}តិ&នរស់េDេ-�-បេទសេទ? 
ខ៖ ហុឺ! &នជីដូនមួយ មួយ។ ជីដូនមួយ មួយ! េDែតpេមរlក។ 
ក៖ Aទ។ �េំVW ះjត់េទ។ 
ខ៖ អត់េទ! �ែំត-តកូល យិន យូម។ 
ក៖ jត់េDpេមរlក េDរដ;មួយy? 
ខ៖ េហ! អត់� ំអត់�រំដ; អត់�រំដ;។ 
ក៖ ដឹងែតេDpេមរlកណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ &ន@លីហx�៉ pយឌឺហុល។ 



ខ៖ េហSយ�៉ងមិចេទzត¡yេទ។ 
ក៖ យូo។ 
ខ៖ pហ6ឹង ក៏មិន�ន់-តeវ។ 
ក៖ ខTUំក៏មិនដឹងែដរ េចះែតសួរេ�េ:យkរ&ន©សិបរដ;អូ?  
ខ៖ �។៎ &នអី! េ-ចSនរដ;អត់�។ំ 
ក៖ អ�$ឹងjត់េ�េDpេមរlកយូរេD? 
ខ៖ េគ~¡ំងំពីជំ~ន់ចិត-Aបំួនហ6ឹងឯង។ 
ក៖ Aទ។ កូនៗរបស់អ៊�-សី&នប៉ុ~W ន~ក់? 
ខ៖ ខTUំអូ! 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ &នពីរ។ 
ក៖ &នែតពីរណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ -បUសប៉ុ~W ន? -សីប៉ុ~W ន? 
ខ៖ -បUស�ងំពីរហ6ឹង។ 
ក៖ -បUសសុទ§ណ៎? 
ខ៖ ហុឺ! 
ក៖ ចុះ-បUសទីមួយjត់េVW ះអី? 
ខ៖ េVW ះ ឈួម ចិត។ 



ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ឪពុកេVW ះ ឈួម។ 
ក៖ Aទ។ អ�$ឹងjត់េVW ះ បងចិតណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ ចិត! -បពន§jត់េVW ះអី? 
ខ៖ ស�ីេចះ! គង់ ស�ីគង់េទ! ដូចX ឆុមអី អត់k¢ ល់េទ។ 
ក៖ Aទ។ jត់េVW ះ គង់ណ៎? 
ខ៖ ហុឺ! 
ក៖ ពួកjត់�ងំពីរ-បកប់មុខរបរអីែដរ? អ៊�-សី? 
ខ៖ កមWករ |េDឯេA៉យែប៉តអូ។        
ក៖ Aទ។ ប៉ុ~W នែខjត់មកេលងផ^ះម�ង? 
ខ៖ អូ! អត់មកេkះ រកអីមិនAនេទ។        
ក៖ អ�$ឹង? 
ខ៖ កូនេDខTUំ�ងំអស់ហ6ឹង។ 
ក៖ មិនែមនjត់រវល់សនvំលុយេទអី? 
ខ៖ អត់! jW នAនសនvំជួយកូន ជួយែម៉អីេទ េកSតpេMគសុីផឹកេ~ះអស់ហWង។ 
ក៖ ហុឺ! 
ខ៖ និ�យ¡ម-តង់។ 
ក៖ Aទ។ ចុះjត់&នកូនប៉ុ~W ន~ក់ែដរ? 



ខ៖ កូនបួន។ 
ក៖ កូនបួនណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ �េំVW ះកូន�ងំបួនហ6ឹង េVW ះអីខ_ះ? អ៊�-សី? 
ខ៖ េDក6Uងេនះ�ងំអស់ហ6ឹងកូន។ 
ក៖ Aទ។ េVW ះអីខ_ះ? េVW ះទីមួយេVW ះអី? េហSយេធxSអី? 
ខ៖ េDេរzន ដល់េរzនចប់េ�េDេធxS@រេDេA៉យែប៉ត។ 

ែដលេធxS@រេDេA៉យែប៉តេនះគឺ េយ3ម �ន់~ថ។ េយ3ម ច~̂។ េយ3ម សុខXតិ។ 

េយ3ម សុខX។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ ពួកjត់សុទ§ែតេDេរzនណ៎? 
ខ៖ ឈប់ អូ! េDេរzនពីរ។ 
ក៖ េធxS@រពីរណ៎? 

ខ៖ p-បUសឈប់េហSយ េធxS@រពីរ។ �!៎ េធxS@រពីរ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ទីបីដឹងេធxS@រអីេទ ឈប់េហSយ ឈប់េរzនៗ។ 
ក៖ Aទ។  
ខ៖ �។៎ េធxS@រ|មិនេទzងកមWករអីេ� pខ_ះេធxS@រសំណង់។ 



ក៖ Aទ។ អ�$ឹងកូនទីពីររបស់អ៊�-សី jត់េVW ះអីែដរ? 
ខ៖ េយ3ម សុ�។ 
ក៖ Aទ។ េហSយjត់-បកបមុខរបរេធxSអីែដរ? 
ខ៖ រត់កង់បី។ 
ក៖ រត់កង់បីណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ ចុះភរl�របស់jត់េVW ះអី? 
ខ៖ សួម kM� ង។ 
ក៖ Aទ។ អ�$ឹងបងkM� ងjត់-បកបមុខរបរេធxSអីែដរ? 
ខ៖ @ត់េដរ។ 
ក៖ @ត់េដរណ? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ ពួកjត់�ងំពីរ&នកូនប៉ុ~W ន~ក់េហSយ? 
ខ៖ កូនែតពីរែដរ។ 
ក៖ ែតពីរណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ -សីប៉ុ~W ន? -បUសប៉ុ~W ន? 
ខ៖ -សី�ងំពីរ។ 
ក៖ -សី�ងំពីរណ៎?  



ខ៖ �។៎ 
ក៖ Aទ។ េហSពួកេគេធxSអីខ_ះ? េVW ះអី? 
ខ៖ តូចៗហ6ឹង េDេរzន។ 
ក៖ pអូនេVW ះអី? 
ខ៖ pអូនេមSល:ក់េVW ះអី វឌ®~ េVW ះែវងyស់។ 
ក៖ សិរ£វឌ®~។ 
ខ៖ សិរ£វឌ®~។ 
ក៖ េហSយវឌ®~ ប~̂ប់ពីវឌ®~&នអីេទzត? 
ខ៖ អីេទzតpអូន? េVW ះអីេគ?  
គ៖ ប °̄ ។ 
ខ៖ Xតិ ប °̄ សិទ§។ 
ក៖ Aទ។ អ�$ឹងពួកេគ�ងំពីរេDេរzនអី? 
ខ៖ �។៎ pេនះធំXងេគ។ 
ក៖ ធំXងេគណ៎? 
ខ៖ ធំXងេគប៉ុ~W នN6 ?ំ pអូន? 
គ៖ ដប់ពីរ។ 
ខ៖ ដប់ពីរេហSយ។ 
ក៖ ដប់ពីរN6 េំហSយណ៎? 
ខ៖ �។៎ 



ក៖ េហSយចុះpអូនpយុប៉ុ~W ន? 
ខ៖ សិទ§! សិទ§ប៉ុ~W នpអូន? 
គ៖ បី។ 
ខ៖ បី។ 
ក៖ បីN6 ណំ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ អូេខ! េហSយពិសិទ§អ~គតចង់េធxSអីេគ? 
ខ៖ ចង់េធxSអី? ធំេ�េរzនចប់េ�ចង់េធxSអីកូន? 
គ៖ េធxS@រ។ 
ខ៖ េធxS@រអីេគ? េធxS@រ&នមុខជំ~ញ? 
ក៖ េធxS@រ�ងអី? 
ខ៖ េធxS@រ�ងអី? 
ក៖ កែន_ងអី? 
ខ៖ អគ¢ិសនី។ 
ក៖ �ងអគ¢ិសនីអី? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ អរ! ល�េហSយអ�$ឹង។ េហSយេនះេ�េរzនែមន? េហSយេរzនេDk,y? 
ខ៖ េរzនគួរ។ 
ក៖ អរ! េរzនគួរេDផ^ះ។ 



ខ៖ េគេរzនគួរ¡មផ^ះ។ 
ក៖ អ�$ឹងប�ីរបស់អ៊�-សី-សUកកំេណSតេDឯy? 
ខ៖ េDកំពង់សbឺ។ 
ក៖ េDកំពង់សbឺ។ េហSយ�េំVW ះឪពុក&� យរបស់jត់េទ? 
ខ៖ ឪពុកែអម X។ &� យអុីន ទឹម។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ េហSយឪពុក&� យរបស់អ៊�-សីjត់Xកសិករ ឬក៏Xអី? 
ខ៖ �។៎ jត់Xកសិករ។ 
ក៖ កសិករណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ េហSយប�ីរបស់អ៊�-សីjត់&នបងប�eនប៉ុ~W ន~ក់ែដរ?  
ខ៖ អូ! អត់k¢ ល់អស់។ 
ក៖ �Aំនប៉ុ~W ន~ក់? 
ខ៖ �ែំតjត់ |អេ�$ះ! jត់&នឪពុកេផvង &� យេផvងេទzតy? 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �ែំតបងប�eនjត់បេង�Sត&នពីរ~ក់បងប�eន។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ខTUំk¢ ល់ែតjត់មួយហ6ឹងឯងេVW ះ �យេ±៉។ 



ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ប៉ុហ6ឹងឯង េហSយេទzតៗអត់k¢ ល់ េ-�ះ|-សUកNF យj6 េទzត -Aប់ក៏មិន�។ំ 
ក៖ Aទ។ េDកំពង់សbឺដូចj6 ណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ អ�$ឹងស-&ប់អ៊�-សីវlញ សុខ8ពរបស់អ៊�-សី�៉ងមិចែដរ? Mល់ៃថF? 
ខ៖ ហុឺ! មិន-ស`លេទ ឈឺyស់ |ឈឺរហូត។ 
ក៖ Aទ។ េកSតអីខ_ះ? 
ខ៖ Vមក៏េលSស |ឈឺ¡មធមW¡។ 
ក៖ រួមរlទ§អីអត់? 
ខ៖ រួមរlទ§ ឈឺ¡មkច់ ¡អីរហូតសពxែបប។ 
ក៖ Aទ។ សbឹក-សពន់ណ៎? 
ខ៖ �។៎ សbឹក ក៏សbឹក-kញេ�។ 
ក៖ ចុះAនេ�ជួបេពទ² េពទ²េគo�៉ងមិចខ_ះ? 

ខ៖ េពទ²-Aប់េគេ� ផvំេលបេ�ធូរេ� ជួសVមេ�េគo |សរៃសតិចៗចុក 

តិចៗឈឺ¡េណះ តិចៗចប់ឆ�ឹង។ េដកឈឺអត់&ន-ចេ¦ះកែន_ងyេkះ។ 
ក៖ ¡មែបបមនុសv�ស់ណ៎? អ៊�-សី? 
ខ៖ �!៎ ¡មែបបហ6ឹងឯង។ 
ក៖ Aទ។ 



ខ៖ ជូន@លេ�ដូចចប់p-គេលzកេជSងេដSរអត់រួច ឈឺMប់ែខេ� 

េគរកo6 អំី}ំលិចេកSតអ�$ឹងេ�AនេដSររួចអ�$ឹងេ�។ o6 េំពទ²ខ_ះក៏បុMណ 

o6 េំពទ²ខ_ះក៏េនះេ� មិនoអី េចះែត}ំេ�y? រlតក៏រlតេ� 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �។៎ េMគអត់&នoេpយស�ីមួយមុខមកអត់។ 
ក៖ Aទ។ @លពីតូចអ៊�-សីេរzនេDឯyែដរ? 
ខ៖ ខTUំេរzនអក�Mក់កមWេទអូន។ 
ក៖ Aទ។ េរzនេDឯy? 
ខ៖ អូ! េរzនេDភូមិចំ@រសំេMងេយSងេនះ។ 
ក៖ Aទ។ េរzន¡មផ^ះ ឬ¡មវត>? 
ខ៖ ¡មផ^ះ។ 
ក៖ &ន�មំិត>ភក>ិែដលេរzនជុំj6 អត់? 

ខ៖ អូ! អត់ែបកj6 �ស់ៗអេ�$ះ k_ ប់អស់េហSយដឹង k_ ប់ៗអស់ខ_ះេហSយអត់�។ំ 
ក៖ អ�$ឹងស-&ប់អ៊�-សី]̂ល់ @លពីមុន េហSយនិងឥឡeវគិតo 

&ន8ពខុសែប_កj6 អីេទ? 
ខ៖ ខុសែប_កមិចអូន? 
ក៖ ខុសែប_កដូចX�ក់ទង និងជីវ8ពមិចែដរ? 
ខ៖ ជីវ8ពេ~ះ|�៉ប់XងេគេហSយ េDសម័យេនះ�៉ប់។ 

ពីេដSមេយSង&នែ-ស&នអីេធxS &នអង�រ}ំ&នអីអត់ &នអី�៉ប់yអូនy? 



ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ឥឡeវេនះេយSងទិញេគ�ងំ-សUង េហSយ�ស់អេ�$ះេ�រកអីអត់Aនេkះ។ 

េហSយ&នេªេរzន េªអីអ�$ឹងy? 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �!៎ }ប់។ េគធូរ�េហSយ សម័យេនះេគធូរ�-គប់ែតj6  

អ6កyេគ&នក៏&នេ�y? 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ចំែណក-គ`kរខTUំ|}ប់yស់ កូន�៉ប់។ រកអីអត់AនពិAកXងេគ។ 
ក៖ Aទ។ អ�$ឹង�ក់ទង និងសុខ8ពពីមុន េហSយនិងឥឡeវ�៉ងមិចែដរ? 
ខ៖ អូ! ឈឺេ-ចSនyស់អូន។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ដូចo សេ-មចចិត>o អូ! ែស�កេ�េណះេ�េyះ េMគ|អត់-ស`លអត់Aនេ�។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ឧប&! ដូចចង់េ�បុណ²អីអ�$ឹងy? ែស�កេឡSងេ�អត់រួច។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ឈឺ |អត់េនះ |អត់កំណត់េពល។ 
ក៖ @លពីអ៊�-សីេDេកWង�_ ប់េរzនចំអិនម¨eបពីឪពុក&� យ ជីដូនជី¡េទ? 
ខ៖ �!៎ េចះ។ 
ក៖ Aនម¨eបអីខ_ះ? 



ខ៖ ស_កកូរ ស_-បេហSរ ស_អី ម{eរអីអ�$ឹងេ�y។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ស_-បេហSរអីអ�$ឹងេ� �ស់@លពីសម័យមុនេD&នក&_ ងំេ�។ 

@លពីេដSម|អត់&នម¨eបចិនេទy? 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ហ6ឹង! ចុងេ³េគ@រអីអ�$ឹងេ� ែម៉េគេ�េ�ជួយេ�Aនេចះស_ េចះស_Uកេ� 

|េ-ចSន។ 
ក៖ េចះេ-ចSនXងមុនណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ ចុះស-&ប់អ៊�-សី]̂ល់ អ៊�-សីចូលចិត>ពិkរម¨eបអីXងេគ? 
ខ៖ ចូលចិត>ស_កកូរ។ 
ក៖ ស_កកូរណ៎? 
ខ៖ អុឺ! សម_ែខWរហ6ឹងឯង។ 
ក៖ kច់េj kច់-តី ឬក៏kច់អី? 
ខ៖ kច់-តី kច់-ជeក ¡មេយSងនឹកេឃSញចង់}ំ-តី ក៏ស_-តីេ�y? 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ប៉ុនសពxៃថFេគ}ំ-តីេហSយ kច់អត់សូវេទ។ �ស់េ�េគ�_ ចMគ pសុីត|េឡSង។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ }ំ-តី kច់មិនសូវេទ។            



ក៖ ចុះ�ក់ទង និងចេ-ម�ងវlញ អ៊�-សីចូលចិត>ចេ-ម�ងអីែដរ? 
ខ៖ អត់ដឹង! អត់ែដលk� ប់ចេ-ម�ងេទឥឡeវ k� ប់ែតេ,កេទស~។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ អត់Aនk� ប់េទចេ-ម�ង។ 
ក៖ Aទ។ �ក់ទង និងេរ3ង8គ េតSអ៊�-សីចូលចិត>េមSលេរ3ង8គអីែដរ? 
ខ៖ េរ3ងែខWរខ_ះ េរ3ងៃថខ_ះ |មិនសូវ�េំមSលេទ pេរ3ងៃថេនះ 

Aនែតទូរទសvន៍មួយេ-គ´ងហ6ឹងឯង។ 
ក៖ អូ! &នទូរទសvន៍េមSលេទzត? 
ខ៖ |ត8គ ឥឡeវ|អស់េភ_Sងអត់&នអីត8គេទzត។ 
ក៖ ឥឡeវេភ_SងមកវlញេហSយ¡? 
ខ៖ មកវlញេហSយ។ pអូនចុចេមSលេមSសកូន! pេរ3ងៃថេ~ះ ក៏ល�េមSលែដរ 

pសំបកខ²ងស័ង�។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ :ក់ប៉ុសេលខបួនកូន។ 
ក៖ អត់អីេទ! បិទសិនេ� �េំហSយសិន? 
ខ៖ បិទសិនេ�pអូន។ 
ក៖ ហ6ឹង! អរគុណេ-ចSន។ 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ េភ_ចគិតoេភ_Sងមក? 



ខ៖ ហុឺ! 
ក៖ អ�$ឹងេពលទំេនរស-&ប់អ៊�-សី េតSអ៊�-សីចូលចិត>េធxSអីេគXងេគ? 
ខ៖ ហុឺ! េតបតុក@រYរផ^ះMប់េភ_ច មិនែដលទំេនរ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ &នអុស &នអី ែតទំេនរេ�@ប់អុស :ក់អី�$ឹងឯង។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ទំេនរពី@រYរេនះេ�។ 
ក៖ Aទ។  
ខ៖ ខTUំមិនែដលAនេដSរេ�yេទ េ�េលងឯyេ�អ៊�ទូក &ត់ស^ឹងអីមិនែដលេ�។ 
ក៖ Aទ។ េហSយមួយyេទzតអ៊�-សីដូចX&6 ក់ឯងណ៎? &នេªៗ? 

ខ៖ &នេª េគេដSរេ�េយSងេDផ^ះ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �ស់េ�|ែលងចង់េមSលអីអស់។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ yមួយេដSរេ�|អត់។ 
ក៖ អត់សូវសប�យណ៎? 
ខ៖ �។៎ េជSងេយSង|ឈឺy? 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េដSរេ�|ចុក។ 



ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េហSយេគសប�យ េយSងកុំេ�រ��ន។ 
ក៖ អ�$ឹង¡ងំពីេកWងមកដល់ឥឡeវ អ៊�-សី�_ ប់Aនេ�េដSរេលងេDឯេខត>yខ_ះ? 

េដSរ@ត់េខត>អីអ�$ឹងy? Aនប៉ុ~W នេខត>េហSយ? 
ខ៖ េមSលN6 បំ៉ុ~W នN6 មំុនេទ! េ�-កេចះ។ 
ក៖ េ�-កេចះណ៎? 
ខ៖ េ�-កេចះអីៗ េហSយនិងស^ឹងែ-តង។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ រតនះគីរ£ មណµ លគីរ£។ 
ក៖ ហ៊ូ! សុទ§ែតតំបន់ែដលខTUំអត់Aនេ�។ 
ខ៖ េគបបួលេ� េគកW`យៗ េគេឃSញេយSងអត់ែដលAនេដSរ េគេចញៃថ_¦ន 

ៃថ_អីអ�$ឹងេ�y? 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េ�ហ6ឹងេគេ� ក៏េ�។ @ត់មកវlញេ� @ត់មក¡មប~̂យNW រ ប~̂យ&នជ័យ 

@ត់¡មហ6ឹង ប~̂ប់AនមកAត់ដំបងេ�មួយpទិត² Aនប៉ុហ6ឹងឯង។ 
ក៖ អូ! េដSរAនមួយpទិត²ណ៎? 
ខ៖ �។៎       
ក៖ េដSរជុំអត់? 



ខ៖ ជុំj6 េ�បុណ²អី។ េហSយដល់|ែប៉កេ��ងេកSតកំពង់េkមីAនេ�ម�ងគត់ 

¡ែកអីអត់k¢ ល់េទ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ បូកេjអីអត់ែដលAនេ�េលងេទ។  
ក៖ Aទ។ អ�$ឹងេពលែដលAនេ�េលងឯហ6ឹង &នអីចែម_កេទ? ដូចខTUំលឺo 

េគេស_�ក�ក់មិចៗអ�$ឹងy? 
ខ៖ អរ! ពួកជនXតិ8គតិចណ៎? 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ហ6ឹងឯងពួកជនXតិ8គតិចេគហ6ឹងឯង។ 
ក៖ &នអxី? &នៃ-ពេទេD�ងេyះ? 
ខ៖ �!៎ ៃ-ពេគ េ�ះៃ-ពក៏មិនៃ-ពធំែដរ ៃ-ពរបស់តិចតួច ឥឡeវអស់របស់ៃ-ពធំេហSយ។ 
ក៖ Aទ។ សប�យេទ សប�យ�_ ងំេទ? 
ខ៖ ហុឺ! មិន�_ ងំេទមនុសv�ស់។ ប៉ុនAនេដSរេ�េមSល-សUកេគ|ែប_កប៉ុy¶  

ជនXតិ8គតិច។ 
ក៖ េគM ំេគេ-ច�ងអត់? 
ខ៖ �។៎ េ�ក៏េយSង&ន-កUមេយSង ¦នេគេវរលុយេ� 

ជនXតិ8គតិចេគMេំpយេមSល េយSងេមSល េយSងេpយលុយេគេ�-តឹមៗអ�$ឹងy។ 
ក៖ Aទ។ 



ខ៖ ៃរលុយ¦នេpយេគេ� 

j6 ខំ~េំយSងេ�េpយេមSលj6 -កៗyស់េpយj6 េ�pណិតj6 ។ 
ក៖ អរ! ពិAកXងេយSងណ៎? 
ខ៖ ពិAក! មិន&នផ^ះធំេទ ផ^ះតូចៗ-បក់សseវេទzត ែតឥឡeវ&នស័ង�សីខ_ះៗ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ េD&ត់-ជលង ភ6ំអី អូរអីហ6ឹងេ�។ 
ក៖ Aទ។ ខ_ះេគ&នសិលsះរបស់េគេ�ណ៎? 
ខ៖ &នសិលsះ។ 
ក៖ �ក់�ញេភT�វណ៎? 
ខ៖ �ក់�ញេភT�វ។ 
ក៖ េភT�វេទសចរណ៍ណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ &នអី! k� តៗរបស់េគ¡ ជនXតិហ6ឹង។ 
ក៖ Aទ។ េDក6Uង-កUម-គ`kររបស់អ៊�-សី&នអ6កេចះេលងតន>ីេទ? 
ខ៖ អត់! អត់&នេទ។ 
ក៖ អត់&នេទណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ េហSយពួកjត់&នអ6កចូលចិត>េមSលកី¦-ប:ល់េទ? 



ខ៖ េបSpកូនខTUំចូលចិត>េមSល។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ pទីមួយ េមSលេពលៃថFpទិត²។ 
ក៖ អ៊�-សីផ^ះរបស់អ៊�-សីពីេដSមkងសង់ពីអីែដរ? 
ខ៖ ផ^ះេឈS។ 
ក៖ ផ^ះេឈS? 
ខ៖ �!៎ ផ^ះហ6ឹងេគ�ល់¡ងំពីជី¡ទុក ជីទួតមកអ�$ឹងេ�។ ដល់កូនេªjត់ធំៗេ� 

ក៏ែបកj6 េ� jត់លក់y? jត់លក់ផ^ះហ6ឹងែចកបងប�eនjត់ 

ឪពុក&បងប�eន&� យខTUំហ6ឹងy?ឮ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ជីដូនខTUំហ6ឹងjត់លក់េpយអ6ក&� យខTUំ 

&� យខTUំទិញេ�jត់ក៏យកលក់ែចកj6 បងប�eនjត់េ�។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ឪពុក& &� យមីង។ ផ^ះធំkងសង់ពីេឈS ផ^ះធំyស់ផ^ះហ6ឹង។ 
ក៖ េហSយសសរេធxSពីអីអ៊�-សី? 
ខ៖ សសរធំyស់ ប៊ុនសសរវl©រសពxៃថF។ 
ក៖ អរ!  
ខ៖ -Aែំលxង។ 
ក៖ -Aែំលxងណ៎? 



ខ៖ េD@លពីតូច ខTUំេរzនជិះកង់េD¡ហ6ឹងឯង។ 
ក៖ អរ!  
ខ៖ េនះ! ផ^ះេDម�Uំហ6ឹងឯង។ 
ក៖ េDសពxៃថFអត់? 
ខ៖ អត់េទ! @លសម័យបីN6 ហំ6ឹង េគេរ£សរូេ�លអស់េហSយ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ យកេធxSអុសដុតទេទរ។ 
ក៖ -Aែលxងpចជិះកង់Aនណ៎? 
ខ៖ ជិះកង់Aន សសរៃម'េដSម។ 
ក៖ Aទ។ ធំyស់ផ^ះហ6ឹង? 
ខ៖ ធំ។ 
ក៖ េហSយចិេ�{�ងេគេធxSពីអី? 
ខ៖ ចិេ�{�ងpសម័យហ6ឹង េគយកAយអរមកេធxS េគែរងpសីអូ? 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ែរងpសីេហSយេគៃវ-កេAរេ�។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ហុឺ! 
ក៖ ចុះបង�eចេគេធxSពីអីែដរ? 
ខ៖ ពីេឈS។ 



ក៖ ពីេឈSែដរណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ ចុះរបងផ^ះេធxSពីអី? 
ខ៖ pអូន! សម័យហ6ឹងេគអត់&នរបងេទ អត់&នរបងអីធំដុំេទ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េដSមល¨UងខxមេយSងេនះ ជីក-បេjលៗេយSងេ�អត់&នរបងអីធំដុំដូចសម័យេនះ 

អត់។ 
ក៖ ទំហំដីផ^ះវlញ េបSគិតេ�ប៉ុ~W ន? -Aែំលxងហ6ឹងប៉ុy¶ េ�? ប៉ុ~W នគុណប៉ុ~W ន? 
ខ៖ ហុឺ! អត់�េំទខTUំដឹងប៉ុ~W ន? គុណប៉ុ~W នេទ? 
ក៖ របងេនះពីេនះេ�ថ6ល់ដឹង? 
ខ៖ ហ6ឹងេហSយពីេនះេ�ថ6ល់ ហ6ឹងឯង។ មកជួលផ^ះេDឯេណះ។ 
ក៖ Aទ។ ចង់k©វXងផ^ះឥឡeវេទzត? 
ខ៖ អូ! ផ^ះឥឡeវហ6ឹងមិនែមនធំែតផ^ះខTUំេទ ធំ�ងំអស់ហ6ឹង ធំ-គប់j6 ។ 
ក៖ អរ! គឺ&នធំេ-ចSនណ៎? 
ខ៖ �។៎ ធំេ-ចSន ផ^ះេគសុទ§ែត�ក់ថW:ក់េកs´ងមួយខ6ង ពីរខ6ងសម័យេ~ះ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េ�¡េណះមួយ េ�¡េyះមួយ េDជិតៗj6 ែដរហ6ឹង សុទ§ែតបងប�eនj6 ។ 
ក៖ Aទ។ 



ខ៖ AនបីN6 េំ�េគរូសអស់េ�អត់&នសល់មួយខ6ងេទេDក6Uងេនះ 

សុទ§ែតផ^ះធំៗ�ងំអស់។ 
ក៖ ផ^ះហ6ឹងអ៊�-សី�Aំនេទ? oេយSងជួលXងេធxS ឬក៏េធxSខ_`នឯង? 
ខ៖ មិនដឹង។ 
ក៖ ឬេ,ក¡េធxS? 
ខ៖ ខTUំេកSតអត់�ន់សម័យjត់េ~ះមក ផ^ះេD-kប់េហSយ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ មិនដឹងoេធxSមិចែដរ។ 
ក៖ @លេDេកWងអ៊�-សី�_ ប់េរzនជំ~ញអីខ_ះេទ? 

ខ៖ អត់! អត់&នេទ េធxSែតែ-សហ6ឹង។ 
ក៖ Aទ។ ចុះត�ញរៃវអត់? 
ខ៖ ត�ញរៃវក៏អត់ែដរ។ 
ក៖ �_ ប់:ដំំyអំត់? 
ខ៖ ដំy�ំ_ ប់: ំេ�េធxSែ-ស :-ំ¡វ :េំ-មះ :-ំត¦ចលក់អីអ�$ឹងេ�។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ អ៊�-សី�_ ប់េឡSងេ¡6 តអត់? 
ខ៖ អត់េទ! -សUកេនះអត់សូវ&នអ6កេចះេឡSងេ¡6 ត។ 
ក៖ �_ ប់េធxSកន>ក់លក់អត់? 



ខ៖ កន>ក់ក៏មិនេចះ អត់&នមុខជំ~ញេទេD-សUកេនះ អត់ 

មិនដូច-សUកេកSត-សUេកSតេគ&នកន>ក់ &នត�ញ &នស�ីៗ -សUកេនះអត់។ 
ក៖ ចុះ�_ ប់េនkទ-តីអត់?  
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អត់ែដរ។ ចុះចិ�$ឹមសតx �_ ប់ចិ�$ឹមេទ? 
ខ៖ អត់េទ! អត់ែដលេទ។ 
ក៖ ចុះសតxៃ-ព�_ ប់ចិ�$ឹមេទ? 
ខ៖ អត់ែដលចិ�$ឹមអី�ងំអស់ េបSសម័យេនះក៏មិនចិ�$ឹម។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �ស់េ�លះបង់អស់េហSយ។ 
ក៖ ប¯̈-បឈមែដលពិAកXងេគស-&ប់អ៊�-សី]̂ល់ គឺ! 

េតSប¯̈អី¡ងំពីេកWងមកដល់ឥឡeវហ6ឹង &ន�_ ប់ជួបេទ? 
ខ៖ អត់&នអីេទ ដូចXអត់&នេទ។ 
ក៖ Aទ។ អត់សូវ&នប¯̈ែដលពិAក�_ ងំអីអត់�ន់&នេទណ៎? 
ខ៖ អត់�ន់&នេទ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ &ន-គប់j6 េ� |ដូចXអត់។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ អូ! &ន@លសម័យ�ញ់េAលអី កូនឈឺេ�េពទ² េ�អី&ន។ 



ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ¡ងំពីចិត-Aបំួន ែប៉តអីេ� េគេ�េAលកូនឈឺ 

pកូនទីមួយឈឺចង់Yប់@លហ6ឹង។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ ភ័យណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ ដល់េពលអ�$ឹងេ:ះ-kយ�៉ងមិចេ�? 

ខ៖ អត់©៊នចង់យកេ�េពទ² @លេyះអត់&នលុយ &ន@ក់អីy? 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ អត់&នអីេមSលែដរ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ មិនAនរស់េទ oមិនAនរស់yកូនខTUំ។ 
ក៖ េ�េពទ²អី�ន់ណ៎? 
ខ៖ �!៎ េ�េពទ²�ន់។ 
ក៖ អ�$ឹង�ក់ទង និងបទពិេkធន៍ល�ៗែដលគួរេpយចង�វំlញ េតS&នេទ? អ៊�-សី? 
ខ៖ ហុឺ! ដូចXjW នេkះ ដូចXអត់។ ពិAក�_ ប់ពិAក។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ចិ�$ឹមកូន េយSងចិ�$ឹម&6 ក់ឯង|េវទ~ |េធxSនំេធxSអីលក់េ�y។ 



ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ដល់ឥឡeវ|េធxSអត់េកSត។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េធxSនំអនvមេ�លក់េ� ែខបុណ² ែខ�នអី។ ឥឡeវេធxSអីអត់េកSត 

នំែណកអីក៏េធxSលក់មិនេកSត។ 
ក៖ Aទ។ ក�ី-សៃម-Ao6 របស់អ៊�-សី េតSអ៊�-សីធំេឡSងចង់េធxSអីែដរ? 
ខ៖ អត់! េDែ-សដូចអត់&នអីេkះ។ 
ក៖ Aទ។  
ខ៖ ហ6ឹងេហSយ @លេធxSែ-សអីរួចេ� េDេមSលេj េមSលអីAនអត់&នមុខជំ~ញអី។ 

ypអូន? 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េ-�ះខTUំអត់&នបងប�eន-បUស &នែតបងប�eន-សី�ងំអស់។ �ងំអស់j6 អ�$ឹងy? 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ រួចេ�ជំនួសឪពុក&� យ&នែតកូន-សីហ6ឹងឯង េមSលេjេ� ភ{`រែ-សេ�។ 
ក៖ Aទ។ អ�$ឹងអរគុណអ៊�-សី ែដលAនផ�ល់@រស&' ស¡ងំពីេដSម 

រហូតដល់ទីប�$ប់។ អ�$ឹងy?៎ 
ខ៖ �។៎ 



ក៖ Aទ។ ប៉ុែន>មុនប�$ប់ខTUំចង់ជ-&បេ�@ន់អ៊�-សីo េjលបំណងៃន@រស&' សេនះ 

គឺេដSមsីរកqទុកេDជីវ-បវត>របស់-បXជនកមbUX 

េដSមsីទុកេpយដល់កូនេªជំ~ន់េ-@យjត់Aនេរzនសូ-ត។ 
ក៖ �។៎ 
ក៖ yមួយេទzតអភិរកvកុំេpយAត់បង់�ងំ-សUក អ�$ឹងy?៎ 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ pចជួយេDសgិតេសgរគង់វងv។ 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ តេ� េហSយមុននិងប�$ប់ហ6ឹង េតSអ៊�-សី&ន�ក²េពជ 

ឬក៏មតិេ�បល់អីស-&ប់ដល់េកWងៗ 

ឬក៏េមSលេឃSញចំណុចyែដល|គួរែតជួយដល់|េpយរ£កចេ-មSន? អ�$ឹងy?៎ 
ខ៖ រកនឹកមិនេឃSញេទ។ 
ក៖ ចង់េpយកូនេªជំ~ន់េនះjត់@_ យXអីែដរ? អ~គតអ�$ឹងy?៎ 
ខ៖ សពxៃថF-ព`យចិត>ែតមួយមុខហ6ឹងឯង កូន|េកWងេដSរ8_ ត់8_ ងំពីែម៉ ពីឪេ� 

�_ ចែត|េ�pេ-គ´ងេញ�នេ~ះឯង �_ ច�_ ងំសពxៃថF។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ខTUំចង់ខូចេªមួយេហSយ p-បUសេ~ះ ខTUំAរមWដល់@ណត |ឈប់េរzន។ 

|េរzនៗេ�រវល់pេហ¢មេ~ះ។ 
ក៖ Aទ។ 



ខ៖ េលងpេហ¢មហ6ឹងយូរៗេ�Aត់េសzវេ³ Aត់អីេAះ|អស់។ 
ក៖ Aទ។ វក់និងេហ¢មណ៎? 
ខ៖ ហុឺ! វក់និងេហ¢ម អស់ពីេហ¢មេ�។ |o េ�េរzនវlញ! េមSលេ�ដូច|មិនេ� 

ក៏ខTUំេpយ|ឈប់។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េpយ|ឈប់េ� េpយ|ចូលេធxS@រហ6ឹងេគ ខំជួលXង&សេpយ|េធxSy? 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ក៏េធxSេបSកលុយAនេ� េបSកលុយAនេ�Aត់ ខូចេហSយ ខូចមនុសvេហSយខTUំ 

ខូចេªមួយ។ &ន-បUសែតមួយ។ 
ក៖ Aទ។ &នែតមួយហ6ឹង? 
ខ៖ �។៎ ឥឡeវនិ�យអត់k� ប់ េកWងសពxៃថFេនះអស់លុយេហSយ ខTUំoពិAកៗ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ែតេដSរខុស ខុសៗធFន់េហSយ។ 
ក៖ ែតេដSរខុស�តេ-ចSនណ៎? 
ខ៖ �។៎ ខុសេ-ចSនេហSយកW`យ។ 
ក៖ ខូចអ~គតណ៎? 
ខ៖ ខូចអ~គត។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េមSលេ�pែឡ pឡអស់ ខTUំ-ព`យpមួយមុខហ6ឹងឯង�_ ងំ។ 



ក៖ Aទ។  
ខ៖ Aនេª Aនមីធំមួយេ~ះAនេរzនចប់ មួយសំបុក|&នបួនេទ Aនពីរ។ 

មីមួយេ~ះ|ចប់Aក់ឌុបែដរ ប៉ុន|មិនAនេរzនk,រដ;អីេទ 

េរzនសុទ§ែតk,ឯកជនហ6ឹង េហSយ|លក់អីេDបy¶ ល័យ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េបSមីមួយេ~ះ|កំពុងេរzនម©វlទmល័យ ចូលAនមួយN6 េំហSយ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ េ�ភ6ំេពញេyះ។ េ�េរzនភ6ំេពញAនប៉ុ~W នែខ|អត់ ជីវ8ពេយSង|អត់លុយ 

-Aក់ជួលផ^ះផង yk,េ~ះ|េរzន |�៉ប់ េDជុំj6 |អត់-ស`លy? 

|េ�េDផ^ះជួល -តឡប់មកវlញខTUំo ឥឡeវេDេរzនេនះេ� េ�េរzនAនបីែខ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ k,ឯកជនyអូន។ 
ក៖ jត់េរzនអីេគ? 
ខ៖ |េធxSស�ីេទអូនេអSយ! ដឹងេរzនស�ីេទ ខTUំមិន�េំទ។ 
ក៖ េរzនជំ~ញណ៎? 
ខ៖ �។៎ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ |ចូលAនបីែខ ប៉ុនៃថ_yស់k,ឯកជន។ 
ក៖ Aទ។ 



ខ៖ េបSេ�ភ6ំេពញ |េរzនp©ររូបករណ៍េទ។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ប៉ុន|�៉ប់េរ3ងកែន_ងេD។ 
ក៖ Aទ។  
ខ៖ មីមួយហ6ឹង|េរzនN_ ត-jន់ |មីមិញក៏-jន់ែដរេរzន 

ប៉ុនែត�_ ចអ~គតេ�|អត់&នលុយឧបតgម'|េរzនសូ-តy។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ ឥឡeវតែតេយSងលុយ េបSអត់លុយក៏�៉ប់ែដរ។ េបSេDk,េគអត់យកលុយេទ 

ែតេយSងេរzនគួរ េបSេយSងអត់េរzនគួរេ�អត់រួចy។ 
ក៖ Aទ។ 
ខ៖ សូមsីែតpតូចៗក៏អ�$ឹង េរzនគួរតិចេទzតេគេ�េទzតេហSយ។ 

pអូនៃថFេណះេរzនអត់? 
គ៖ េរzន។ 
ខ៖ េអS! អ�$ឹងឯង�៉ប់។ 
ក៖ Aទ។ អ�$ឹងខTUំអរគុណyស់។ 
ខ៖ �៎ៗ ។ 
ក៖ អ�$ឹងសូមប�$ប់@រស&' សែតប៉ុេណ¶ះ 

េហSយសូមជូនពរេ�@ន់អ៊�-សី&នសុខ8ពល� េហSយ&នក&_ ងំ 



&ន-AXT េដSមsីpចជួយកូនេªេpយAន@ន់ែតល�-បេសSរក6Uង@រYរ 

និង@រសិកqេរzនសូ-តបែនgមេទzត។ អ�$ឹងy?៎ 
ខ៖ �!៎ អរគុណ។ 
ក៖ Aទ! ជ-&ប,។ 
ខ៖ �!៎ អរគុណ។  
    (ចប់)៕          

            
   


