
កិច$ស&' សរបស់េ,ក-សី៖ ឃឹម 4រ5ុន 
ក៖ អ9កសំ;សេ,ក៖ ថន រ=>   ខ៖ អ9កផAល់Cរស&' សេ,ក-សី៖ 

ឃឹម 4រ5ុន 
Dទ! េGៃថIេនះគឺៃថIទី១១ ែខកុម'ះ O9 ២ំ០២០។  េហTយខVWំDទេXY ះ ថន រ=>  

គឺZ-កWមCរ[ររបស់គេ-&ងមួយែដល&នស-&ប់_ស់ៗ 

ឬក៏គេ-&ង-បវតAិef ល់ខghនរបស់-បZជនែខYរេយTងហ9ឹង។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ េហTយគេ-&ងហ9ឹងផងែដរ 

គឺ-តkវDនl-ំទេ=យសកលវmទnល័យមួយែដល&នេXY ះp BYU 
េGសហរដ>qេមរmកផងែដរ។ េហTយគេ-&ងមួយេនះ &នេវបផrយមួយ&នេXY ះp 

cambodianoralhistory.byu.edu. េហTយស-&ប់េវបផrយមួយេនះ 

េបTសិនZអ៊t-សី&នកូន &នេv ឬក៏4ច់wតិបងបxkន 

ែដលlត់&នបំណងចូលេzCន់េវបផrយមួយេនះ lត់និងេឃTញរូបថត 

េហTយនិងCរស&' សេGក9WងៃថIេនះ ែដលអ៊t-សីDនផ|ល់មក}ងពួកខVWំ។ អ�$ឹង�?៎ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ េហTយេlលបំណងៃនCរស&' សេនះ 

គឺេដTម�ីែថរកrេGជីវ-បវតAិef ល់ខghនរបស់អ៊t-សីef ល់ 

េដTម�ីទុកដល់កូនេvជំ�ន់េ-Cយlត់Dនេរ�នសូ-ត។ 

េហTយេដTម�ីអភិរក�កុំេqយDត់បង់េGជីវ-បវតAិef ល់ខghនរបស់េយTងផងែដរ។ 



ខ៖ ហុឺ! 
ក៖ Dទ! េហTយៃថIេនះខVWំមកជួបអ៊t-សី ឃឹម 4រ5ុន។ េហTយអ៊t-សី&នqយុ 

ហុកសិបមួយO9 េំហTយ។ េហTយ។ បច$Wប�ន9រស់េGក9Wងភូមិដេ[� �ប។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ ស[� ត់ទួល�ឯក។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ -កWងDត់ដំបង េខតADត់ដំបង។ េហTយអ៊t-សីpេG-កWងទីប៉ុ�Y ន? 
ខ៖ ទី-Dពំីរ! េG-កWងទី-Dពំីរ។ 
ក៖ Dទ។ អ៊t-សីជួយជ-&បបនAិp េហតុអីDនេគ=ក់េXY ះភូមិេនះp ភូមិដេ[� �ប? 
ខ៖ ហុឺ! េរ�ងហ9ឹងែវងOI យ CលពីេដTមេឡTយ�&នេដTមដេ[� �បមួយ។ �បេហTយ 

&នដំ�ក់លួងេGេគ�នេដTមដេ[� �បហ9ឹង�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េហTយ&នដូចZកែនgងកំ4នAៃថIៗអី េ-CមេដTមដេ[� �បហ9ឹង។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ អ�$ឹងេzចប់[មក។ ពីេដTមដំ�ក់លួងេនះ�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ }ងេ�ះ4,េរ�នដំ�ក់លួងអូ។ 
ក៖ Dទ។ 



ខ៖ qហ9ឹងមួយ េហTយដល់Dនមក}ងេនះ �ភូមិដេ[� �បហ9ឹង! 

ចប់[ពីលួងមកហ9ឹងឯង។ 
ក៖ Dទ។ Dនន័យp! �ក់ទង និងដំ�ក់លួងណ៎? 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ Dទ។ េហTយអ៊t-សីជួយជ-&បខVWំDនេទp េហតុអីDនZេXY ះដំ�ក់លួង? 

&ន-បវតAិអីពីមុនមកេទ? 
ខ៖ &ន-បវតAិេស|ច! េស|ចហ9ឹង &នដំ�ក់េGក9Wងហ9ឹង។ េGភូមិហ9ឹង�?៎ 
ក៖ Dទ។ អូ! &នេស|ចណ៎? 
ខ៖ _។៎ -បវតAិពីេដTមគឺ&នេស|ច។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េស|ចេz មក�ងំដំ�ក់េGភូមិេនះ េzេគមិនេ�pភូមិដំ�ក់លួង។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ែតដល់មក}ងេណះថ9ល់ Zកែនgងកំ4នAរបស់េស|ចេពលៃថIហ9ឹង 

�&នេដTមដេ[� �បមួយហ9ឹង។ េពលដេ[� ហ9ឹងធំេz េស|ចហ9ឹងមិនេធ�Tរេប�បជុំអី 

េGេលងហ9ឹង។ អ�$ឹង�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ អ�$ឹងេz�ចប់ភូមិ។ 
ក៖ ដេ[� �បណ៎? 
ខ៖ ភូមិដេ[� �បហ9ឹង េហTដំ�ក់លួង�េG}ងេ�ះ។ 



ក៖ Dទៗ។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ អរគុណអ៊t-សីែដលDនជ-&បខgះៗអំពី-បវតAិភូមិដំ�ក់លួង 

េហTយនិង}ងដេ[� �ប។ អ�$ឹង�?៎ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ Dទ។ អ�$ឹងអ៊t-សីជួយជ-&បេXY ះរបស់អ៊t-សីម|ងេទ�ត? េXY ះអីែដរ? 
ខ៖ ខVWំេXY ះ ឃឹម 4រ5ុន។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ CលពីេកYង�?៎ ដល់េពលេGសម័យពពតេគសួរខVWំp ឪពុកខVWំេXY ះអី? 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ខVWំ-Dប់េគp ឪពុកខVWំេXY ះ សយ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ចុះមិតAឯងេXY ះអី? ខVWំហ9ឹង! -Dប់េគpេXY ះ 4រ5ុនេទ។ ែតរេប�បដូចអ9កសំឡkត 

អ9កអី! �និ�យអត់ច�ស់ដូចZេ�ខVWំp េzZខ�ល់រ5ុនៗេz។ 

ដល់េពលអ9កqនិ�យច�ស់េ� �5 ន់ អ�$ឹងេz។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ អ�$ឹងេzDនេXY ះពីរហ9ឹងរហូត។ 
ក៖ Dទ។ អ�$ឹង&នទីមួយេXY ះអី? េហTយទីពីរេXY ះអី? 
ខ៖ ទីមួយ ឃឹម 4រ5ុន។ 



ក៖ Dទ។ េXY ះមួយេទ�ត? 
ខ៖ ទីពីរ សយ �5 ន់។ 
ក៖ Dទៗ។ 
ខ៖ qហ9ឹងេគេ�ពីqពតេទ េXY ះហ9ឹង! មិនែមនខVWំអ9ក=ក់េទ�។៎ 
ក៖ Dទ។ អ�$ឹងបច$Wប�ន9េនះ េតTអ៊t-សី&នេXY ះេ�េ-�េទ? 
ខ៖ ខVWំអត់&នេXY ះេ�េ-�េទ អរ! &ន។ ឥឡkវេនះេគេ� �យកង។ 
ក៖ េគេ��យកងណ៎? 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េកYងៗជំ�ន់េ-Cយដឹងp �យកង េពញភូមិេហTយ។ 
ក៖ Dទ។   
ខ៖ �យកងហ9ឹង េគអត់េ��យទេទរេទ! េគេ�េយTង �យកង។ 
ក៖ Dទ។  
ខ៖ េកYងៗេគេ�អ�$ឹង។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េគ=ក់�ក� =ក់[េទ។ 
ក៖ េហតុអីDនlត់េ� �យកង អ�$ឹង? 
ខ៖ CលពីខVWំេGេកYងខVWំ_ក់េធ�Tកងៃដលក់។ 
ក៖ Dទ។ 



ខ៖ េធ�TកងៃដេកYងៗ ធំៗ _ស់ៗេធ�Tពីេ�|  េហTយពីវលg�។ អ�$ឹង�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េzលក់េqយេកYងៗេz មួយឈុត-D�ំន់ -Dបំួន�ន់ែខYរេយTងហ9ឹង។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េzក៏ចប់[េXY ះ �យកងហ9ឹងមក។ 
ក៖ Dទៗ។ 
ខ៖ �យកង មីងកង &៉ក់កងហ9ឹង។ ពីេកYង�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ែតឥឡkវ�ចប់[ �យកងហ9ឹងេទ�ត។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េXY ះែតមួយហ9ឹងឯងេGដេ[� �បេនះ។ 
ក៖ Dទៗ! អរគុណ។ អ�$ឹង�ក់ទង និងqយុវmញ សូមជួយជ-&បម|ងេទ�ត? 

qយុប៉ុ�Y ន? 
ខ៖ ខVWំqយុ ហុកគត់។ ខVWំេកTតមួយ�ន់-Dបំួនរយអូ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ អូនឯងបូកេមTល េមTល! ឥឡkវ�មិនហុកគត់។ 
ក៖ Dទ។ ពីរ�ន់! ឥឡkវO9 ពំីរ�ន់ៃម'។ 
ខ៖ ហុឺ! 
ក៖ Dទ។ ហុកគត់ណ៎? 



ខ៖ _។៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េ-�ះអីខVWំេកTតហុកមួយ�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ អរ! -តkវេហTយអ�$ឹង។ 
ក៖ អ�$ឹងេបTេយTងគិតេz េកTតO9 ែំខYរ េកTតO9 អំីែដរ? 
ខ៖ ខVWំេកTតO9 ឆំgkវ។ 
ក៖ Dទ។ ចុះ_ែំខ? ៃថIេទ? 
ខ៖ ែខ ៃថIដូចZេភgចអស់េហTយ េ�េអTយ។ 
ក៖ Dទៗ។ 
ខ៖ _ែំតO9 ។ំ 
ក៖ -សWកកំេណTតរបស់អ៊t-សីេGឯ�ែដរ? 
ខ៖ ខVWំCលពីសម័យមុនេGេកYងតូចៗ េGេខតAក�| ល។ 
ក៖ អូ! េខតAក�| លណ៎? 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ _ភំូមិ? ឃុំេទ? 
ខ៖ ភូមិ4� យ -សWក4x ង េខតAក�| ល។ 
ក៖ Dទៗ។ េហTយភូមិេGទីេ�ះ&នេទស;ព�៉ងមិចែដរ? 
ខ៖ ខVWំេG&ត់ទេនg &នទូក &នផgkវអីអ�$ឹងេz។ &នផgkវមួយ ប�f ប់មកទេនg។ 



ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _!៎ េហTយ&នផfះ។ 
ក៖ �ក់ទង និងCរ-បកបមុខរបររកសុី�៉ងមិចែដរ? 
ខ៖ ឪពុកខVWំ? 
ក៖ ពីមុន? 
ខ៖ ឪពុកខVWំZអ9កេន4ទ។ អ�$ឹងេz�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ែខ-Dងំ=ដំំ� ំ=េំដTមខVី =អំី។ អ�$ឹងេz�?៎ 
ក៖ អរ! យកេzលក់េGឯ�? 
ខ៖ េzលក់េGភ9ំេពញ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ ចុះេគេ�ហ9ឹង! ខVWំលក់េGហ9ឹងេz ឈYhញក�| លេគយកេzភ9ំេពញេz។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ ;គេ-ចTនេGទីេ�ះមុខរបរែដលេគqចេធ�T េហTយរកចំណូលDន េគេធ�Tអីេz? 

េធ�Tអីខgះ? 
ខ៖ េគេធ�T-តីេGទេនg។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ _។៎ &នទូក! ពុកខVWំlត់&នទូក &នអី។ អ�$ឹង�?៎ 



ក៖ ចុះlត់=ដំំ� ំqច=អំីDនខgះ? 

ខ៖ េគ=ៃំស� =អំីពីេដTម ែត-គh4រខVWំ=ែំតខVីេទ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ Dទៗ។ អ�$ឹងអរគុណអ៊t-សីែដលDនជ-&បអំពី-បវតAិខgះៗ 

េG}ងេខតAក�| លហ9ឹង។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ អ�$ឹងអ៊t-សីជួយជ-&បp េហតុអីDនZអ៊t-សីeg ស់ពីេខតAក�| លមកCន់ទីេនះ? 
ខ៖ អុឺ! យូរេហTយ�ងំពីខVWំqយុបួន ដប់O9 មំិស។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ &៉! Cលសម័យហ9ឹង ឪពុកខVWំ�មំក�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ខVWំក៏អត់សូវដឹងែដរ ដល់មកlត់4g ប់អស់េz ក៏ខVWំមិនដឹងេz�។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េហTយខVWំ ក៏េGនិងេគ និងឯង។ អ�$ឹង�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ប៉ុែនA&នែតខVWំមួយហ9ឹងឯង អត់&ន4ច់wតិេទេGេនះ។ 
ក៖ មកេGែត&9 ក់ឯងណ៎? 
ខ៖ _។៎ ដល់ខVWំDនប|ីេz ខVWំDយ៉ូង។ ដូចp Dន4ច់wតិ}ងប|ី�?៎ 



ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ េបTក-កWម-គh4រខVWំ ខVWំអត់&នផង &9 ក់ឯងគត់! ជីដូនជីទួតអីក៏lY នែដរ។ 
ក៖ Dទ។ មកCលហ9ឹង qយុប៉ុ�Y ន? 
ខ៖ មកqយុតូច�ស់-បែហលZ-Dពំីរ -DបំីO9 េំទ។ 
ក៖ អូ!  
ខ៖ _!៎ ខVWំមកZមួយឪពុក។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ដល់េពលឪពុកសម័យពពតlត់4g ប់ 4g ប់បង 4g ប់អីអ�$ឹងេzមិនដឹងេz� 

េបTខVWំេz-សWកអត់&នអ9ក4  ល់។ អ�$ឹង�?៎ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ -បែហលZ-Dពំីរ -DបំីO9 េំទ។ 
ក៖ ចុះ&| យ? េGឯ�? 
ខ៖ &| យខVWំ4g ប់អស់េហTយហ9ឹង។ 
ក៖ 4g ប់�ងំពីqយុប៉ុ�Y ន? 
ខ៖ ពុកខVWំ4g ប់�ងំពីសម័យពពត �ងំពីចិត-D។ំ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េហTយខVWំqយុDនដប់-Dអំីហ9ឹង។ 
ក៖ Dទ។ េហTយ&| យ? 
ខ៖ &| យេទTប4g ប់ែដរ។ 



ក៖ Dទ។ េហTយចុះCលមក មក�ងំឪពុក េហTយនិង&| យណ៎? 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ Dទ។ អរ! 
ខ៖ ែតដូចខVWំZេកYងកំ-�&9 ក់។ &នឪពុក4g ប់ &ន&| យក៏ែបក។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ ែបកេហTយហ9ឹង េហTយខVWំេដTរេGZមួយែតេគហ9ឹង។ 
ក៖ អរ! អ�$ឹង&| យlត់ែបកេz�? 
ខ៖ ែបកCលចិត-Dបំួនអូ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ រត់េzរក-សkវ េzរកអង�រេz�ែបកl9 ។ អ�$ឹង�អ៎ូន? 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ អ�$ឹងេzេយTងអត់Dនជួបជុំl9  ដូចេគ&ន&| យេទ។ 
ក៖ អរៗ! 
ខ៖ Oកជីវmត�ងំពីតូចមកខVWំមិនែដល&ន&| យហYង។ 
ក៖ អ�$ឹងអ9ក&| យហ9ឹងែបកl9 �ងំពីជំ�ន់ពពត េហTយ&នដឹងplត់េz�េទ? 
ខ៖ េ-CយមកខVWំDនដឹង។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ plត់េzសហរដ>។ 
ក៖ អរ! 



ខ៖ ែតlត់4g ប់។ 
ក៖ lត់4g ប់េGសហរដ>អី? 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ Dទ។ អ�$ឹងlត់&នកូន &នេvេGទីេ�ះអត់? 
ខ៖ lត់&ន។ 
ក៖ &នណ៎? 
ខ៖ _!៎ lត់&នកូនេទ�ត។ 
ក៖ អ�$ឹងDនន័យp អ៊t-សី&នបងបxkនេGទីេ�ះ? 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ Dទ។ ដឹងplត់េGរដ>�េទ? 
ខ៖ lត់េGរដ>នូយ៉ក។ 
ក៖ Dទ។ េហTយlត់ឧសrហ៍�ក់ទងមកេទ? 
ខ៖ lត់ឧសrហ៍�ក់ទងមក។ 
ក៖ អូ! អ�$ឹងDនន័យp អ៊t-សីqច4  ល់4ច់wតិេGេ-�-បេទសណ៎? 
ខ៖ _!៎ 4  ល់។ 
ក៖ Dទ។ £g ប់4  ល់ណ៎? 
ខ៖ ខVWំ&នបងបxkនជីដូនមួយ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េzqេមរmក េហTយlត់មកេលងខVWំ។ 



ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េហTយlត់េគងេGផfះេនះ។ 
ក៖ Dទៗ។ 
ខ៖ _!៎ លុយេនះlត់េqយេទ េធ�TផfះDនCលេ�ះlត់េqយខVWំបី�ន់។ 
ក៖ ចុះបងបxkន&| យែតមួយហ9ឹង មិចែដរ? 
ខ៖ បងបxkន&| យែតមួយេGO9 �ំមិញែខដប់ 4g ប់មួយេហTយ។ 
ក៖ lត់£g ប់មកេលងេGទីេនះេទ? 
ខ៖ lត់£g ប់មកពីរដង។ 
ក៖អរ! 
ខ៖ កូនេ�។ 
ក៖ Dទ។  
ខ៖ េហTយ&| យខVWំ£g ប់មកពីរដងែដរ។ 
ក៖ Dទៗ។ 
ខ៖ ប៉ុនlត់ជ�េហTយ lត់qយុែប៉ត។ ែប៉ត-D ំែប៉ត-DមំួយេហTយ 

Cលlត់មកម|ងហ9ឹង! lត់qយុចិតZង។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ដល់េពលេ-Cយlត់មកេទ�ត lត់qយុែប៉ត-D។ំ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ែប៉ត-D ំlត់េzវmញDនមួយO9 lំត់4g ប់។ 



ក៖ អរ! េហTយអត់ចង់េzេGZមួយlត់េទណ៎? 
ខ៖ ហុឺ! ចង់ែដរ ប៉ុនដូចlY ន�ស�េទ។ 
ក៖ អត់&ននិស�័យេទណ៎? 
ខ៖ &ននិស�័យ ែតអត់&ន�ស�។ 
ក៖ អត់&ន�ស�ណ៎? 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ េ-�ះដូចp! បងបxkនែដលេGសហរដ>ហ9ឹង ក៏េគមិនែដលគិតគូរមកេយTង 

និ�យZមួយេយTងp ចង់េqយេយTងេzអី អ�$ឹង�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េហTយេយTងក៏មិន¤៊ននិ�យ ែ-កងចិតAេគ។ អ�$ឹង�?៎ 
ក៖ Dទៗ។ ចុះ&| យអូ? 
ខ៖ &| យCលlត់េGរស់lត់និ�p េបTសិនខVWំចង់េzេលងlត់qចជួយខVWំDន។ 

អ�$ឹង�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ប៉ុនខVWំគិតp ដូចZពិDកេGក9Wង-កWម-គh4រខVWំ ខVWំ&នកូនពិCរ។ 
ក៖ អរៗ! 
ខ៖ ពិCរ}g ងំែមនែទន និ�យក៏មិនេកTត េដTរក៏មិនរួច។ 
ក៖ Dទ។ 



ខ៖ អ�$ឹងេបTេយTងេzេ_លដូចZqេ�ចqធម�ស់។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ សព�ៃថIlត់DនខVWំេទ េGបំេរ¥េមTលែថCរ�រlត់ 

ដល់េយTងេzេដTរេលងកំ4នAមួយែខ ពីរែខអី lត់Dត់ខVWំមិនDនេទ។ 
ក៖ Dទ។ េ=យ4រ-តkវCរជំនួយណ៎? 
ខ៖ _។៎ ឥឡkវlត់qយុ4មពីរ 4មបីេហTយ។ 
ក៖ អរ! -សីណ៎? 
ខ៖ _!៎ -សីេទ�ត។ 
ក៖ lត់េកTតអី? 
ខ៖ Cលlត់qយុDន-បែហលZ-Dបំី -DបំួនO9  ំlត់ខូចឆxឹងខ9ងេនះ។ 
ក៖ អរ!  
ខ៖ េហTយ��ក់ទង-បព័ន¦ខួរក�ល។ 
ក៖ េហTយេ=យ4រអីេគ? 
ខ៖ េ=យ4រឈឺ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ ជំងឺlត់់ CលO9 ែំប៉តZង�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ Cលែប៉តZង! េzេយTងqចេមTលេពទ�េអេមជិនសុីេយTងេz។ 

េគpែលង&ន-បព័ន¦ខួរប§̈េទ�តេហTយ។ អ�$ឹងេz�?៎ 



ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ដូច�មិនqចជួយេយTងDនេ-�ពីqេទះ េហTយនិងេឈT េយTងេរ�នេដTរ។ 

អ�$ឹង�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ែតlត់ឈប់ក៏មិនេកTតែដរ គឺDនែតqេទះេទ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ អ�$ឹង�ក់ទង និង-បវតAិq�ហ៍ពិ�ហ៍វmញម|ង េតT4� មីរបស់អ៊t-សីេXY ះអី? 
ខ៖ lត់េXY ះ -�ប ប៊ុទ¦ី។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ េហTយlត់អ9ក-សWកឯ�ែដរ? 
ខ៖ lត់អ9ក-សWកស9ឹងេនះ។ 
ក៖ េខតADត់ដំបងណ៎? 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ Dទ។ 4  ល់l9 ប៉ុ�Y នO9 ?ំ េហTយ4  ល់l9 រេប�ប�ែដរ? 

េទTបសេ-មចចិតAេរ�បCរ? 
ខ៖ CលខVWំO9 !ំ O9 ចំិត-Dបំួន។ 
ក៖ Dទ។ 



ខ៖ _។៎ េហTយខVWំDនl9 ហ9ឹង! O9 ែំប៉ត ែប៉តគត់។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ Dនែប៉តគត់ _។៎ 
ក៖ េហTយអនុសrវរ¥យ៍មុន និងេរ�បCរ &នរយះេពលប៉ុ�Y នO9 ែំដរ? 
ខ៖ DនរយះេពលមួយO9 ។ំ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ Cលហ9ឹងអ9ក�Zអ9កេរ�បចំផ�ំផ Wំេqយ? អ៊t-សី? 
ខ៖ ខVWំ&នដូចp អ9កជិត}ង។ អ�$ឹង�?៎ ែដលlត់-ស©ញ់�ប់qនេយTង 

អ�$ឹងlត់Zអ9កេផ|Tមគំនិតេqយែដរ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ អ�$ឹងCលហ9ឹង&នៃថgប�ª Cរអីេទ? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ អត់&នេទណ៎? 
ខ៖ _!៎ អត់&នេទ។ -lន់Dនp Cលជំ�ន់ហ9ឹង! េគេ�ែសន ដូចែសនែ-ពន។ 

អ�$ឹង�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ &ន_ស់ &នទុំដឹងលឺpេយTងDន-ស©ញ់l9  ែតlY នប�ª Cរអីេទ។ 



ក៖ Dទ។ អ៊t-សីជួយជ-&បបនAិចp មូលេហតុអី? 

DនZអ៊t-សីសេ-មចចិតAយកអ៊t-បWសZគូរ? Cលហ9ឹង�?៎ 
ខ៖ _។៎ េយTងេឃTញp េគសgkត&នចិតAសgkតបូត ចិតADនែដរ! 

�ល់ៃថIក៏មិនចិតAq-កក់ែដរ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េមTលសមgឹងេឃTញZងបុរសេផ�ង�ងំអស់ែដលេGហ9ឹង&នlត់មួយ។ ដូចp! 
ក៖ -lន់េបTណ៎? 
ខ៖ �-lន់Zងេគ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ -lន់pដូចេចះដឹង ហុឺ! និ�យេzដូចp ក9Wងចំេ�មមនុស�-គប់l9 ដូចp 

មិនេឆវOវ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ មិនឃូរេ«។ អ�$ឹង�?៎ 
ក៖ ហុឺ! 
ខ៖ &នអ�$ឹងខVWំ េមTលlត់េឃTញេ=យរេប�បហ9ឹង�?៎ ែតដល់យកDនេz 

�អ�$ឹងែដរ ែតlត់មិនៃវ មិន�ត់ មិនឃូរេ«។ អ�$ឹង�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ ប�f ប់ពីេរ�បCរេហTយ ក៏&នកូន&នេvណ៎? 



ខ៖ _។៎ 
ក៖ អ�$ឹង?  
ខ៖ ខVWំេរ�បCរDនបួនO9  ំ&នកូន-សីមួយqយុ េកTតO9 ែំប៉តបួន។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _!៎ ែប៉តបួន។ 
ក៖ កូន�ងំអស់&នប៉ុ�Y នែដរ? 
ខ៖ កូន�ងំអស់បី។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ពិCរមួយ។ 
ក៖ ពួកlត់េXY ះអីខgះ? 
ខ៖ កូនទីមួយេXY ះ េអង លី�។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ កូនទីពីរេXY ះ េអង -សីទន់។ 
ក៖ Dទៗ។ 
ខ៖ កូនទីបីេXY ះ េអង សុីនួន។ 
ក៖ Dទ។ ចុះ-គh4ររបស់lត់&នេទ? &នកូន&នេvអត់?  
ខ៖ មីបងេរ�បCរ&នកូនពីរ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ 



ក៖ េXY ះអីខgះ? កូនរបស់ពួកlត់? 

ខ៖ កូនlត់េXY ះ ពុត សូលីCេ�ះមួយ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ពុត Z�មួយ។ 
ក៖ Dទ។ ចុះអ9កទីពីរ? 
ខ៖ ទីពីរពុត ចិ-�។ 
ក៖ Dទ។ ប�f ប់េទ�ត&នកូន&នេvេទ? 
ខ៖ អទ់េទ! lត់ពិCរ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ េហTយកូនែដលេGេនះលីវែដរ។ 
ក៖ lត់េGលីវណ៎? 
ខ៖ _!៎ កូនេ��?៎ 
ក៖ Dទៗ! អរគុណែដលDនជ-&បអំពីកូនៗ។ អ�$ឹង�ក់ទង និងឪពុក&| យ 

និងជីដូនជី�_េំទ? 
ខ៖ ខVWំដូចZមិន_Zំប៉ុ�Y នេទ! ែតេបTេXY ះខVWំ_។ំ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ អរ! }ងឪពុកអី? 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ }ងឪពុកlត់េXY ះ ឃឹមហ9ឹងឯង។ 



ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ឃឹម! �យខVWំេ�ះេXY ះ �យនួន។ 
ក៖ �យនួន? 
ខ៖ _!៎ �យនួន �ឃឹម។ 
ក៖ Dទ។ ពួកlត់-បកបមុខរបរអីែដរ? Cលេ�ះ? 
ខ៖ lត់អ9កទេនg -បកបមុខរបររេប�បអ9កទេនg។ រេប�បពុកខVWំហ9ឹង�?៎  
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ ចុះ4ច់wតិ}ង&| យវmញ? 
ខ៖ 4ច់wតិ}ង&| យlត់អ9កែ-ស អ9ក�ែកវ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ ជីដូនជី�}ង&| យ lត់េXY ះអីែដរ? 
ខ៖ េXY ះ �យេរ�ង �កឹក។ 
ក៖ ពួកlត់អ9ក�ែកវែដរណ៎? 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ Dទ។ ខVWំចង់ជ-&បសួរអ៊t-សី បងបxkន}ងឪពុក&នប៉ុ�Y ន�ក់ែដរ? 
ខ៖ បងបxkនរបស់ឪពុក&នែតបី�ក់េទ។ 
ក៖ Dទ។ 



ខ៖ _!៎ -បWស។ 
ក៖ េXY ះអីខgះ? 
ខ៖ េXY ះ! បងឪពុកខVWំេXY ះ សយ។ 
ក៖ Dទ។   
ខ៖ េហTយអ៊tខVWំេXY ះ 4ំង។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ 4ំងេហTយ មួយេទ�តេXY ះអីេទ! េភgចDត់េហTយ មីងស៊ុន។ មិនដឹង�ណីេទ? 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ &នែតបី�ក់េទ េហTយlត់-បWស�ងំបី។ 
ក៖ អូ! ចុះឥឡkវពួកlត់េGេខតA�? 
ខ៖ lត់! ពួកlត់4g ប់�ងំអស់េGេខតAក�| ល 4g ប់េGេខតAក�| លlត់ 

ែតពុកខVWំមក4g ប់េGេនះ។ 
ក៖ Dទ។ ចុះ&| យ&នបងបxkនប៉ុ�Y ន�ក់ែដរ? 
ខ៖ &| យខVWំ&នបងបxkនេ-ចTន។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ &នបួន�ក់ -D�ំក់អូ។ 
ក៖ _េំXY ះពួកlត់េទ? 
ខ៖ _។ំ បងេគបងxស់េXY ះ �យ�វ។ 
ក៖ Dទ។ 



ខ៖ ប�f ប់មកេXY ះ ឈប់! ខVWំរកនឹកសិន អ៊t�វ អ៊tយុិន។ 
ក៖ អ៊tយុិនណ៎? 
ខ៖ _!៎ អ៊tយុិនេហTយ។ ែម៉ខVWំហ9ឹង! �យ�៉ន់។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ �យ�៉ន់េហTយ។ ពូខVWំហ9ឹងេXY ះ ពូរ¬ម។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ពូរ¬មេហTយ ពូរ5ុម អស់េហTយប៉ុហ9ឹងឯង។ 
ក៖ ពូរ5ុមណ៎? 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ -បWសបី�ក់ណ៎? -សីពីរ�ក់? 
ខ៖ -បWសពីរ -សីបី។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ ពួកlត់េGេខតA�ែដរ? បច$Wប�ន9? 
ខ៖ បច$Wប�ន9ពូរ¬ម េGេស�ម�ប។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ពូរ5ុមេG�ែកវ ែដលដី�យ4g ប់េហTយ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េហTយមីង�វេ�ះេG�ែកវែដ ែតេGភូមិ! ភូមិេដTមរC។ 



ក៖ Dទ។ខ 
ខ៖ _!៎ ភូមិេដTមរC។ 
ក៖ ស-&ប់អ៊t-សីef ល់ អ៊t-សី&នបងបxkនប៉ុ�Y ន�ក់? 
ខ៖ ខVWំ&នបងបxkន-Dពំីរ�ក់។ 
ក៖ -សីប៉ុ�Y ន? -បWសប៉ុ�Y ន? 
ខ៖ -សីពីរ -បWស-D។ំ 
ក៖ Dទ។ qចជួយជ-&បបងបxkន�ងំ-DពំីរDនេទ? 
ខ៖ Dន។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ បងទីមួយេXY ះ េរ5ត។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ បងទីពីរេXY ះ េរ5ន។ បងទីបីេXY ះ រmន។ កូនទីបួនខVWំ! េXY ះ 4រ5ុនហ9ឹង។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ កូនទី-Dេំគេ� qេ៉ៗហ9ឹង! qេ៉ហ9ឹង-បWស។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ទីៗ! ទី-D។ំ 
ក៖ ទី-Dមំួយ? 
ខ៖ អូ! ទី-Dមំួយេគេ� qយ៉ក់ៗ។ 
ក៖ qយ៉ក់ណ៎? 



ខ៖ េហTយទី-Dពំីរ qស៊ុន។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ ស៊ុនេGរស់ េGqេមរmកសព�ៃថI។ 
ក៖ អរ! អ�$ឹងDនន័យp &ន4ច់wតិែដលរស់េGេ-�-បេទសែដរ? 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ េហTយlត់េzយូរេG? 
ខ៖ lត់េzO9 មំួយ�ន់-Dបំួនរយែប៉តZង។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េគមនុស�ធម៌ដឹកlត់េz។ 
ក៖ អរៗ! 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ អ�$ឹងបងបxkន�ងំ-Dពំីរហ9ឹង lត់េGេខតA�ខgះ? 
ខ៖ lត់េGនូយ៉ក ែតមួយ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ ចុះេGក9Wង-បេទសកម�WZ េGេខតA�ខgះ? 
ខ៖ អត់&នេទ! lត់េzអស់េហTយ។ 
ក៖ េG! េGែតេខតAមួយហ9ឹងឯង? 
ខ៖ _!៎ េGែតខVWំ។ 



ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េហTយបxkនខVWំេGជុំl9 �ងំអស់។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ េGនូយ៉ក ែត4g ប់Cលែខដប់O9 មំុនហ9ឹង 4g ប់មួយេហTយ។ 
ក៖ អរ! lត់េGនូយ៉ក�ងំអស់ ជុំl9 ណ៎? 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ េz�ងំពីជំ�ន់ពពតណ៎? ពីសេ¯[  ះអីេគេ�ះ? 
ខ៖ ពីមនុស�ធម៌ដឹកេz។ 
ក៖ មនុស�ធម៌ណ៎? 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ េហតុអីDនអ៊t-សីអត់េzអ�$ឹង? 
ខ៖ ខVWំែបក។ 
ក៖ ែបកពួកlត់ណ៎? 
ខ៖ _។៎ ែបករហូត ែបករហូត�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ែបក�ងំពីេកYងមករហូត ដល់េពលជួបl9 Cលហ9ឹងមិនេចះអស់េទ-បវតAអូ! 

&| យរបស់ខVWំCលេGពពតកូនេ-ចTន�ស់។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ lត់សុីឈ9hលេពក េz&ន&9 ក់េ�ះ! lត់ចង់សុំខVWំអ�$ឹង�?៎ េz&| យខVWំេqយ។ 



ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េqយខVWំហ9ឹងេzេមTលកូនេqយេគ រេប�បេគអ9កធំពីqពតែដរ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ខVWំេzេមTលកូនេqយេគេz េគ_ប់ែបក។ _ប់ែបក�?៎ 
ក៖ អរ!  
ខ៖ ដល់េពលរត់លូនពូនអីេz lត់-បមូលែតកូនlត់ qឯង! 

qខVWំេនះេGគ�g តេគឯេ�ះ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ ដល់េពលេនះេz-បេសក -ប4ច។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េបTនិ�យេqយពិតេz �អ�$ឹង-បវតAិហ9ឹង។ 
ក៖ Dទៗ។ 
ខ៖ �មិនDនេGជុំ។ 
ក៖ អត់Dនជុំl9 ណ៎? 
ខ៖ _។៎ េបTខVWំេGZមួយេគ។ 
ក៖ Dទៗ។ អរគុណែដលDនជ-&បអំពីបងបxkន េហTយនិង4ច់wតិ 

េហTយពួកlត់រស់េGេ-�-បេទសផងែដរ។ 
ខ៖ _។៎ 



ក៖ េហTយអ�$ឹង�ក់ទង និង-បវតAិef ល់ខghន? 

ខ៖ 4g ប់មួយេហTយ បងេXY ះ េរ5តហ9ឹង! lត់4g ប់េហTយ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ lត់4g ប់យូរេហTយ។ 
ក៖ lត់4g ប់េGឯ�? 
ខ៖ េGពពត េGZមួយឪពុកខVWំ។ 
ក៖ អរៗ! ចុះ-បវតAិ -បវតAិef ល់ខghនរបស់អ៊t-សី&នេទ? qចជួយជ-&ប-តhសៗេធ�Tអីខgះ? 

ពីមុនមក េហTយពិDកមិច? 
ខ៖ អរ! ចង់និ�យពីqពតមកដល់ឥឡkវអី? 
ក៖ Dទ។ -តhសៗេទ? 
ខ៖ -តhសៗណ៎? -បវតAិពីពពត&នអី ដូចpែខYរហ9ឹង �អត់&នេសចក|ីសុខេទ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ គឺ�qេសចក|ីេវទ� លំDកហ9ឹង ��មមករហូតហ9ឹង។ 
ក៖ អ�$ឹងេ-ចTនZងណ៎? 
ខ៖ _!៎ េ-ចTនZង។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ អ�$ឹងនិ�យេរ�ងេសចក|ីសុខសប�យ �lY ន។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ អ�$ឹង�?៎ អ៊t�?៎ និ�យេរ�ងអ៊tពិត? 



ក៖ Dទ។ 
ខ៖ សូម�ីដូច�ល់ៃថI ក៏មិន&នេសចក|ីសុខប៉ុ�Y នែដរ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _!៎ -បឹងែ-បងខ�ះមុខ ខ�ះេ-Cយ គិតេនះ គិេ�ះ។ អ�$ឹង�អ៎ូន? 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ �មួយខghនCន់ែត_ស់ េចះែតគិតេz។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ហ9ឹង-បវតAិ-តhសៗ។ 
ក៖ Dទ។ ហ9ឹងអរគុណេ-ចTនែដលDនជ-&ប-តhសៗ។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ ចុះសុខ;ពអ៊t�៉ងមិចែដរ? 
ខ៖ សុខ;ពអ៊tZ! មិនZអន់អីេទ -lន់p�េខrយZងមុន េយTងេធ�Tអីរហ័សហត់ 

រហ័សេនះ។ ប៉ុនជំងឺ�មិន�ន់&នៃវលុបមកចូលខghនេយTង។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េ�គមួយេហTយអូន។ 
ក៖ Dទ។ អ�$ឹង�ក់ទង និង;ពខុសែបgក�ងំពីេកYងមកដល់ឥឡkវហ9ឹង 

េឃTញp&នខុសែបgកអីេទ? 
ខ៖ ខុស}g ងំ�ស់! ខុសេ-ចTន�ស់។ 
ក៖ Dទ។ 



ខ៖ ពីេកYង}g ងំ េធ�TCរអី}g ងំ�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ មិនpេធ�Tអីេទ គឺអ៊tេធ�TDន�ងំអស់ លីែសងអីDន�ងំអស់។ ពីមុនអ៊tអ9កលក់អង�រ 

លក់អីហ9ឹង។ 
ក៖ អី�៉! 
ខ៖ ជូនដូរអីហ9ឹង! េលTករួច�ងំមួយេ° ពីរេ°។ 

េហTយធុងសុី-បkែរកទឹកេGភូមិេនះមួយជំ�ន់មុន &នសុីយ៉ូទឹកឯ�ពីមុន ែរកែតឯង! 

េបTមិនេពញ�ងធំេ�ះ មិនឈប់េទ។ 

ែតឥឡkវ-lន់ែតយកធុងសុី-បk=ក់ទឹកបនAិចហ9ឹងមិនរួចផង គិតមិចឥឡkវ 

�ខុសេ-ចTន�ស់។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ £g ប់=ដំំ�េំz េហTយយកទឹកេ-4ចអី េមfសអីមួយរយេដTមេzយកDន 

ែតឥឡkវយកមិនរួចេទ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េzអត់រួច។ 
ក៖ Dទ។ ចុះឥឡkវរេប�បរស់េGដូចZលុយCក់អីអ�$ឹង! ពីមុន 

េហTយនិងឥឡkវមិចែដរ? 
ខ៖ ពីមុន េហTយនិងឥឡkវ�-lន់Zងមុន។ 
ក៖ Dទ។ 



ខ៖ ែត�មិន�ន់-គប់-lន់ដូចមួយែខៗមុនអី�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ អរ! មិនដូចឥឡkវេទ ឥឡkវក៏&នខ�ះែដរ។ 
ក៖ Dទៗ។ 
ខ៖ ដូចp កូនេចញពីេធ�TCរDនមក q�ទឹក q�េភgTងអ�$ឹងេz។ �&ន=ច់ 

មួយរយះហ9ឹងេយTង-តhវ=ច់លុយ។ អ�$ឹងេz? 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ គឺយេយTង-តkវេ-ត±មលក²ណះដូចZ -សេ&ច។ អ�$ឹង�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ដូចp ឥឡkវេយTងទិញអីែដល_Dំច់Zងេគ ជូនCល-តkវ&នបីចំណុចេនះដូច ទឺក 

េភgTង អង�រ។ អ�$ឹង�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េបTZម³kបq¤រអី េយTងqចផ�ំDន។ ផ�ំDនដូចZ -តីេឆxTរ សg-បេហTរអី 

បុកទឹកេ-គ´ង។ ែត�មិន-គប់ស-&ប់លុយដង�ល់សល់េGេពលឈឺអី។ អ�$ឹង�?៎ 

�អត់&នេទ។ 
ក៖ Dទ។ Dន&៉-គប់ៗណ៎? 
ខ៖ _!៎ មួយ-គប់ៗ ែត�មិនចង់Z-គប់ផង មិនចង់-គប់មួយៃថIៗេទ។ 



ក៖ Dទ។ អ�$ឹងដល់អ�$ឹង &នវmធី�េដTម�ីqចបេង�Tន-Dក់ចំណូលេទ? 

ខ៖ ឥឡkវដូចplY នអីេទអ៊t ខំេដរអ�$ឹងេzជួយកូនDនមួយែផ9ក 

កូនេចញេzDនមួយែផ9ក។ ែតក9Wង-កWម-គh4រអ៊tេនះ �មិនឹង&េំទ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ �សុទ¦ែត ដូចមនុស�ជ�អ�$ឹង សព�ៃថIេបTគិតZជ�បី បួនDត់។ អ�$ឹង�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ qកូនពីរតូចៗេ�ះ �មិនេចះរកអីេទ�ត។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ហុឺ! អ�$ឹងDនជីវmតពិត។ 
ក៖ អរគុណែដលDនជ-&បខgះៗអំពីជីវmត។ អ�$ឹង�ក់ទង និងម³kបវmញ 

CលពីេGេកYងៗអ៊t-សី£g ប់េរ�នចំអិនម³kបពីជីដូនជី� ឬឪពុក&| យេទ? 
ខ៖ ខVWំេរ�ន�មេគ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _!៎ េពលខVWំេចះពn�ម ខVWំពn�ម មនុស�ខVWំពn�មេរ�ន�ស់�ងំអក�រ 

ក៏េ=យ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ខVWំចូលចិតAេរ�ន _។៎ េហTយម³kបq¤រក៏េ=យ ចូលចិតAេមTលេគ! 

េគេធ�T�៉ងមិចOI ញ់ េធ�TអីOI ញ់អ�$ឹង ខVWំពn�ម។ 
ក៖ Dទ។ 



ខ៖ គិតដល់ខVWំqយុDនែស-D ំខVWំDនចូល-បឡkកេGអង Cរទឹកដូង។ េនះអូ? 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ អង Cរទឹកដូង ចូល-បឡkកDន-DOំ9 �ំ។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ អ�$ឹងេzខVWំេរ�នDនេធ�Tម³kបពីេគខgះ។ 
ក៖ អង Cរទឹកដូងហ9ឹង មិចDន=ក់អង�Cរទឹកដូង? 
ខ៖ អង Cរហ9ឹង&នអង Cរ! េG-បេទសេអស�ញ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េពលេគេភ�សខghនមកេ-ចTនអត់ផfះ អត់សែម�ង េzអង Cរេអស�ញហ9ឹង! 

រកជំនួយមកបេង�Tត រកជំនួញមកេដTម�ីជួយែចកដីជំរុµ អ9កែដលអត់អូ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េហTយនិងេរ�នមុខវmZ̈ជីវះមួយែភgត។ ដល់េពលlត់េចញេz lត់មិនេqយផfះlត់ 

ស&' រះlត់ _ន O9 ងំ កេនfរ មុង ភួយ។ អ�$ឹង�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ដល់ខVWំេGអង Cរទឹកដូងហ9ឹង េគ=ក់Z-គk -គkជួយបេ-ង±នអីៗ។ អ�$ឹង�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ ខVWំDនសុី-Dក់ែខកែនgងេគហ9ឹង។ 
ក៖ Dទ។ ប៉ុ�Y នO9 ?ំ 
ខ៖ -DOំ9 ។ំ 



ក៖ -DOំ9 ណំ៎? 
ខ៖ ែតខVWំឈប់។ 
ក៖ ឈប់យូរេG? 
ខ៖ ឈប់យូរេហTយ �ងំពីO9 ពំីរ�ន់ពីរ។ 
ក៖ Dទៗ។ 
ខ៖ _!៎ ខVWំឈប់ពីរ�ន់ពីរ។ 
ក៖ អ�$ឹងស-&ប់អ៊t-សី ចូលចិតAពិ4រម³kបអីែដរ? 
ខ៖ ខVWំចំរុះ បុកទឹកេ-គ´ង សgកកូរ ម¨kរេ-គ´ង ម¨kរែ-ស -បេហTរអីអ�$ឹង? 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ដូរសល័ត។ 
ក៖ �មេពលេវ,ណ៎? 
ខ៖ _!៎ �មេពលេវ,។ 
ក៖ អ�$ឹង�ក់ទង និងចេ-ម±ង ចូលចិតAចេ-ម±ងែបប�ែដរ? 
ខ៖ ចូលចិតAែតចេ-ម±ងសិនសុី4មុត េហTយនិងរស់េសរ¥សុ�¦ អីេទ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ែប៉នរ5នអី។ ប៉ុនឥឡkវ4| ប់អត់ចូលេទ! េពលខgះមេ�សេ�$ត�សម័យ 

ប៉ុនឥឡkវqចចូលខgះែដរ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ប៉ុន�េ-ចTនែដរ េយTង�៉ប់។ 



ក៖ Cឈីង Cឈូងណ៎? 
ខ៖ Cឈីង Cឈូង។ 
ក៖ _ស់ៗp Cឈីង Cឈូងណ៎? 
ខ៖ េបT4រmនlត់ចូលចិតAបទពីេដTមែដរ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ ចុះ�ក់ទងេរ�ង;គវmញ ចូលចិតAេមTលេទឥឡkវ? 
ខ៖ ចូលចិតA តែតយប់។ 
ក៖ េរ�ងអី? 
ខ៖ េរ�ងៃថ េមTលៃថ �ម=នៃថរបូត។ 
ក៖ Dទ។ េរ�ងៃថ េរ�ងអីេគ?  
ខ៖ អូ! -គប់ែតេរ�ងហ9ឹងDនបី បួនៃថI&៉េរ�ងចប់អស់qលីង អីអ�$ឹង។ 

េយTងេចះែត�ម=នរហូតេz។ 
ក៖ Dទ។ អ៊t-សី�ងំពីតូច រហូតដល់ឥឡkវ Cរ[រែដលចូលចិតAេធ�TZងេគ 

Cរ[រអីេគ? 
ខ៖ ខVWំអី? 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ចូលចិតAរេប�បសិល�ះ។ 
ក៖ សិល�ះណ៎? 



ខ៖ _។៎ _ស់ៗេ=តដូចZ qរេប�បេ=តេ}qវ _ក់e�  _ក់អី 

qហ9ឹងេគេ�សិល�ះអី? 
ក៖ Dទ។ }ងសិល�ះ }ងគំនូរ។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ សិល�ះណ៎? 
ខ៖ ហ9ឹងេហTយ! ចូលចិតAqហ9ឹងឯង។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ហ9ឹង។ 
ក៖ េដគ័រណ៎? 
ខ៖ _។៎  
ក៖ _ក់e| ណ៎? 
ខ៖ េដគ័រ_ក់-តី _ក់អីអ�$ឹង�?៎ សxីក៏ចូលចិតAែដរqហ9ឹង ចូលចិតA�ងំអស់។ 
ក៖ Dទ។ អី�៉! 
ខ៖ ជូន�ដូចយប់េឡTងេកYងេគេដក ខVWំដុតចេង�±ង_ក់ចង់េហTយែមនែទន 

េ&៉ងដប់យប់អីDន Dនេដក។ ដូចp រេប�បជក់�?៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ េqយបេង³Tយអី�។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ អុឺ! ចូលចិតA។ 



ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _!៎ ចូលចិតA�ែមនែទន ចូលចិតA}g ងំ។ 
ក៖ ស-&ប់អ៊t-សីef ល់ េពលទំេនរចូលចិតAេzេលងេGឯ�? 
ខ៖ េដTរៗ ែតក9Wង-បេទសែខYរហ9ឹងឯង។  
ក៖ Dទ។ £g ប់DនេដTរេzេខតA�ខgះ? 
ខ៖ £g ប់DនេដTរេzេខតA-ពះវm¤រ េខតA4� យេរ�ង។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េខតAេស�ម�ប។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ អ�$ឹងេដTរDនបី បួនេខតA ភ9ំេពញអីហ9ឹង£g ប់េz។ 
ក៖ ចុះកែនgងែដលលxបំផុត ចង់និ�យp អ៊t-សីែដលចូលចិតAបំផុតកែនgង�ែដរ? 
ខ៖ ដូចlY នកែនgង�ែដលចូលចិតAេទ ចូលចិតAZងេគកែនgងផfះសែម�ងេយTងហ9ឹង។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ែមនេទ? 
ក៖ Dទ។ កែនgងក|ីសុខណ៎? 
ខ៖ _។៎ អរ! អ៊t£g ប់េzកំពង់េ4ម។ 
ក៖ ហុឺ! មិចែដរ? សប�យចិតAអត់? 
ខ៖ អត់ដឹងសប�យេទ ដល់េGេកYង�សប�យេហTយ ដល់_ស់េzេលងសប�យហត់ 

ជិះ©នេzហត់ អស់ក&g ងំ។ អ�$ឹងេz�?៎ 



ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ហុឺ! ឥឡkវេគបបួលេzៃថ េzអី។ 
ក៖ អត់សូវចង់ណ៎? 
ខ៖ អត់សូវចង់េz�អី។ 
ក៖ -កWម-គh4រ 4ច់wតិរបស់អ៊t-សី&នអ9កេចះេលងឧបករណ៍ត¯នAីេទ? 
ខ៖ អត់េទ! អត់&នេទ។ 
ក៖ អត់&នេទណ៎? 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ lត់&នេបTក¤ងេធ�Tស រ -ទលក់អត់? 
ខ៖ អត់! អត់&នេទ។ 
ក៖ Dទ។ �ក់ទង និងផfះវmញម|ង ផfះពីេដTមរបស់់អ៊t-សី&នេទ? 
ខ៖ &ន។ 
ក៖ Dទ។ េGេខតA�ែដរ? 
ខ៖ េខតAក�| ល។ 
ក៖ េខតAក�| លណ៎? 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ ផfះហ9ឹង4ងសង់ពីថY ឬក៏ពីេឈT? 
ខ៖ ពីេឈT។ 
ក៖ ពីេឈTណ៎? 



ខ៖ ផfះេឈT។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ សសរេធ�Tពីអី? 
ខ៖ សសរេធ�TពីេឈTែដរ។ 
ក៖ Dទ។ ចុះដំបូលផfះ? 
ខ៖ ដំបូលេធ�Tពីស័ង�សី។ 
ក៖ ចិេ�¨±ង? 
ខ៖ េបTនិ�យពីចិេ�¨±ងវmញ គឺសgឹកេ�9 តេគេគ�ប។ 
ក៖ Dទ។ ចុះបងxhច? 
ខ៖ បងxhចេយTងធមY� េយTងCត់សgឹកេ�9 ត សgឹកអីេz។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ ចុះរបងផfះ&នេទCលហ9ឹង? 
ខ៖ &ន! &នតិចតួចែដរ -lន់Cរ�រេl។ ែតមិន&នដូចឥឡkវេទែដលេធ�Tពីែដក 

ពីអីេទ =ក់qសីេឈTធមY�។ អ�$ឹង�?៎ 
ក៖ Dទ។ ផfះCលពីេដTមអ9ក�អ9ក4ងសង់េqយអ៊t-សី? 
ខ៖ និ�យេz-បវតAិផfះហ9ឹង �ងំពី�យខVWំ�ខVWំ�?៎ 
ក៖ Dទ។ 



ខ៖ េហTយឪពុកខVWំlត់េGេzដល់េពលlត់ឈប់េG lត់ែចកេqយកូនlត់េទ�ត។ 
ក៖ អរ!  
ខ៖ កូនច�ង។ 
ក៖ តេទ�តណ៎? 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ែតឥឡkវ�អស់េហTយ Dក់ែបកអស់េហTយ។ 
ក៖ ផfះេ�ះធំអត់? 
ខ៖ ហុឺ! ធំែដរហ9ឹង qរេប�ប! qរេប�បម៉ូតេក�´ងហ9ឹង។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _!៎ �ធំែដរ។ 
ក៖ Dទ។ �ក់ទង និងជំ�ញវmញ េតT�ងំេកYងមកដល់ឥឡkវ អ៊t-សី£g ប់េរ�នជំ�ញ 

ឬក៏េចះ}ងអីខgះ? 
ខ៖ េបTេចះ �េចះេ-ចTនែដរ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _!៎ ជំ�ញដូចខVWំេG}ងទឹកដូងអីហ9ឹង ខVWំក៏&នជំ�ញែដរ�! 

}ងបេ-ង±ន}ងខVWំដូចនំពង� នំD�ងំ នំអី។ េហTយបេ-ង±នZបែងxម 

េហTយZដំ�ប់ Zម³kប។ 
ក៖ Dទ។ 



ខ៖ ម³kបេទ�ត។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ អរ! qហ9ឹង}ងែផ9កបែងxម េហTយនិងម³kបណ៎? 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ }ងម³kបq¤រណ៎? 
ខ៖ _!៎ ខVWំេចះ។ 
ក៖ ចុះ�ក់ទង និង}ងត�ញរៃវអីវmញ? 
ខ៖ ខVWំេចះត�ញេ-ចTន ត�ញZក¯នAក់។ Zអីអ�$ឹង�? 
ក៖ Dទ។  
ខ៖ Z£ងដូង េហTយនិងវលg័អីខVWំៃច9Dន។ 
ក៖ ហុឺ! 
ខ៖ េចះេ-ចTន�ស់។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េចញZចេងxរ េចញZe� េនះ e� េ�ះ ខVWំៃច9Dន។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ខVWំចូលចិតA ខVWំេឃTញ�យlត់ត�ញចេងxរ �&នរេប�ប�៉ងមិច ��៉ង� 

�៉ងណី។ ខVWំចូលចិតAជួយlត់ េហTយខVWំេចះ។ 
ក៖ Dទ។ 



ខ៖ &ន�យ�ងៗ lត់េGជិតផfះខVWំ។ lត់ត�ញចេងxរ�? 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ អ�$ឹងេហTយេយTងេចះត�ញកេ�¶រ ត�ញក¯នAក់ 

ត�ញរេប�បៃថខVWំ-lន់ែតេឃTញម៉ូត ខVWំេធ�TDន។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ អ៊t-សី4  ល់េដTមេឈT េដTមច[x រ4� អត់? 
ខ៖ 4  ល់។ 
ក៖ qហ9ឹងេគេធ�Tអី? េគយកេធ�TអីDនខgះ? 
ខ៖ េគយកេធ�T េគយកៃវមក�យ េហTយយកមកេធ�TZកេនfរេ�| ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _!៎ េគយកវលg័�មកបក�? េធ�TZកេនfរេ�| ។ 
ក៖ េធ�TZកេនfរេ�| ណ៎? 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ កេនfរេ�| េគេ-បT�េGេពល�? 
ខ៖ េយTងេ-បT�េពល! ដូចp េយTងចង់េដក�ក៏Dន -CលទទួលេភV±វក៏Dន។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ -Cលរេប�ប¤ល-សkវ ¤លអង�រអីអ�$ឹង�!៎ Dន�ងំអស់។ 
ក៖ Dទៗ។ 



ខ៖ ¤លេ�ត ¤លេមfស េហTយេបTេយTងចង់េដក េយTង-CលេដកDនេទ�ត។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ អ�$ឹងដូចកេនfរធមY�ែដរណ៎? 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ែតេគេធ�Tពីវលg័_ន់=OY រ េហTយនិងេ·Y ជំ�ក់។ 
ក៖ Dទៗ។ ផ�ំl9 ណ៎? 
ខ៖ _!៎ ផ�ំl9 ។ 
ក៖ �ងំពីេកYងមកដល់ឥឡkវ អ៊t-សី£g ប់=ដំំ�អំីខgះ? 
ខ៖ សxីក៏ខVWំ=ែំដរ ខVWំចូលចិតA។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ =េំដTមេឈTធំៗ 4©ញ់4� យ េដTមខ9Wរ �ប េដTមដូង =�ំងំអស់ហ9ឹង។ 

ដូងេទTបឈប់_ស់ហ9ឹង =�ំងំអស់ហ9ឹង =េំGចំCរឯេ�ះ។ 
ក៖ អរ! &នចំCរេទ�ត? 
ខ៖ _!៎ &នចំCរ &នេ�ង &នអីចិ�$ឹម&ន់ ចិ�$ឹមសត�កសិកមY។ 

េពលរដូវេភg±ង=សំែណ| កដី ភ¨hរដី=ក់= ំេហTយqចុងៗដី==ំក់ខ9Wរ =ក់ជី។ 
ក៖ Dទ។  
ខ៖ េG�ល់ៃថIេនះ ប៉ុនអ៊t�ជួលេគ។ 



ក៖ ជួលេqយេគណ៎? 
ខ៖ _។៎ ក9WងមួយO9 Dំនៃម'មុឺន។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ ដី�? ជួលដីេទ? 
ក៖ ចុះដំ�អំូ? 
ខ៖ ដំ�េំយTងេGដែដល េយTងលក់េqយេគDនមួយមុខេទ�ត។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ ដូចZអំពិលអ�$ឹង ែតែខេ៉}g ងំ េយTងេ៉ខgះ។ 
ក៖ Dទ។ ចុះ�ក់េគជួលេqយេយTង េគយកេធ�Tអី? 
ខ៖ េគយក េយTងេបះលក់េzេគអត់Dនយកេទ។ 
ក៖ អរ! េគអត់េបះេqយេយTងណ៎? 
ខ៖ េគេ៉េqយេយTងមួយេដTមប៉ុ�Y នេទ! 

េមTលែផg}g ងំេយTងDនមួយេដTម-Dមំុឺនអីអ�$ឹងេz។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េបTេដTមអំពិល�េ-ចTន�? 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _!៎ Zងដប់េដTមអី មិនដល់ដប់េទ -Dពំីរ -Dបំីែដរ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េបTqេដTមធំេz េ៉ដប់មុឺនអីអ�$ឹងេz�។ 



ក៖ Dទ។  
ខ៖ ែតេគេមTលរដូវែដរ Dនេគេ៉ៃថgេz។ េបT�អត់សូវែផg�£g ក់ េមTលO9 េំនះ£g ក់។ 
ក៖ អរៗ!  
ខ៖ _។៎ 
ក៖ អ៊t-សី£g ប់ជួបប§³ -បឈមពីេកYងមកអត់? 
ខ៖ ហុឺ! ប§³ េ-ចTន�ស់ 

�មិនែដលDនសុខេទ�&នប§³ -កលិក-កេល�កែដលេយTង-តkវេ=ះ-4យេqយេហT

យែដលហ9ឹង�។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ែតេ=យp ប§³ អីក៏េ=យេqយែតេយTងេ=ះដឹងែត�រួចេហTយ។ ែមនេទ? 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ }g ចែតេយTងមិនដឹង។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ Cលហ9ឹង! េតT&នអ9ក�ចូលរួមេ=ះ-4យេទ? េពលជួប§³ អ�$ឹង? 
ខ៖ េ-ចTនខghនឯង េ-ចTនZង។ េ-�ះអីCលេ�ះកូនតូចអ�$ឹង�? 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េយTងមិន-បឈមមុខនិងប§³  ប§³ េរ�ន អក់! កូនចង់Dនកុំព�kទ័រ។ អក់! 

កូនចង់Dនចូលេរ�នក9Wងម¤វmទnល័យ អ9ក�អ9កេ=ះ? េយTង។  



ក៖ Dទ។ 
ខ៖ អ�$ឹងេយTងZ&| យមិនអ�$ឹង? 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ខVWំេ=ះ។ 
ក៖ �ក់ទង និងបទពិេ4ធន៍ែដលលxៗែដលគួរេqយចង_វំmញ &នេទ? 
ខ៖ ដូចZ&នតិចតួច។ 
ក៖ តិចតួចណ៎? 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ចូលចិតA�េ-ចTនZងqលx។ ែតឥឡkវកូនធំៗេហTយ 

ខVWំក៏សប�យចិតAេគេចះរកលុយ_យខghនេគអី។ អ�$ឹង�? 
ខ៖ េយTងេGផfះេយTងលក់ដូរកំបុិច កំប៉ុក �-lន់េ=ះ-4យជីវ;ពេយTងតិចតួចេz។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ ក|ី-សៃមរបស់អ៊t-សី ធំេឡTងចង់េធ�Tអីេគ? 
ខ៖ ខVWំCល-សៃមេGេកYងអ9ក�សួរធំេឡTងចង់េធ�Tអីេគ គឺខVWំចង់េធ�Tេពទ�។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ និ�យqហ9ឹងេGពីេកYងេទ�?៎ 
ក៖ Dទ។ 



ខ៖ ែតអ�ីៗក៏�កនgងផុតែដរ។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េlលបំណងចិតA�ចង់ែមន។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ ែត�ហួសអស់េហTយ មូលេហតុអីDនហួស មកពីេយTងអត់Dនេរ�ន។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ មិនDនេរ�នឯ� p9 ក់ទីបី ទីបួនពីេដTម ចង់េធ�Tេពទ�&នDនឯ� េធ�TអីេកTត។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ _។៎ ចុះសម័យពពតេយTងមិន&នqយុដប់O9 Zំង 

េហTយេយTងមិនDនេzេរ�នDនខ�ង់ខ�ស់ឯ�។ 
ក៖ Dទ។ 
ខ៖ េយTងqពតបេ-ង±នេqយែតCន់ចប់ Cន់Cបំិត។ ហ9ឹងែមនេទ? 
ក៖ Dទ។ េបTសិនZDនេរ�ន និងqចេzរួចេហTយណ៎? 
ខ៖ _។៎ qចេzរួច។ 
ក៖ អរគុណអ៊t-សី ែដលDនជ-&ប និងផ|ល់Cរស&' ស�ងំពីេដTមរហូតដល់ចប់។ 

អ�$ឹង�?៎ 
ខ៖ _។៎ 
ក៖ Dទ។ 

អ�$ឹងមុនប�$ប់ខVWំចង់ជ-&ប�ក់ទងនឹងេlលបំណងៃនCរស&' សបនAិចេដTម�ីរµលឹកេl



លបំណងៃនCរស&' សគឺេដTម�ីរមលឹកអំពីជីវ;ពរបស់_ស់ 

េដTម�ីទុកដល់េកYងៗជំ�ន់េ-Cយ អភិរក�កំេqយDតបង់េGជីវ-បវតAិef ល់ 

េអTមុននឹងប�$ប់េតTអំ-សី&នមតិេ�បល់អី ជូនពរេzCន់ 

មុននឹងប�$ប់Cរស&' សេនះ�ស់? 
ខ៖ _ស់។ អត់អីេទ-lន់ែតចងែផAeA  ំ

អរគុណដល់អ9កផAhចេផATមេធ�Tេqយ_ស់ជ�&ន-បវតAិef ល់ខghន 

េGេពលែដលេយTងDត់បង់េz ែតេយTងេG&ន-បវតAិ 

ទុកេqយកូនេvេមTេលជំ�ន់េ-Cយ។ 
ក៖ ចុះចង់ជូនពរ�៉ងេមច? 
ខ៖ ខVWំចង់ជូនពរេqយ&$ ស់គេ-&ងេនះេZគជ័យ

េហTយ&នZេរ�ងរហូតកំេqយDត់បង់។ 
ក៖ អ�$ឹងសូមអរគុណ ជ-&ប, សុខសប�យ។ 
ខ៖ _ស់ ជ-&ប,ដូចl9 ។ 

 


