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ក៖ អ%កសំ(សេ*ក៖ ថន រ%&   ខ៖ អ%កផ-ល់0រស23 សេ*ក4សី៖ រ 'ទ) ី 
សុីយ៉ុន 
6ទ! េ9ៃថ<េនះគឺៃថ< ៃថ<ទី២៤ ែខ ធE F G% ំ២០១៩។  េហMយខO P ំ6ទេQR ះ ថន រST  
គឺU4ក Vម0រXររបស់គេ42ង4បវត- ិ _̂ ល់ខ̀ aនរបស់4បUជនកមc PU ។ 
េហMយគេ42ងេនះ4តdវ6ន4eំ4ទេSយfកលវ gទhល័យមួយែដល2នេQR ះl 
BYU េ9សហរដTpេមរ gកផងែដរ។ 
េហMយគេ42ងមួយេនះ2នេវបផqយមួយ2នេQR ះl 
cambodianoralhistory.byu.edu. េហMយស42ប់គេ42ងមួយេនះេបMសិនUអ៊�4សី 
ឬក៏Uកូនេ�ជំ�ន់េ40យែដលeត់ចង់ចូលេ�េមMល 
eត់pចចូលេ�0ន់េវបផqយ 
េ�ះeត់និងpចេមMលេឃMញរបូថតែដលអ៊�4សី6នថតេ9ៃថ<េនះ 
េហMយនិងសេម�ងរបស់អ៊�4សីេដMម�ីេpយពួកេគ6នដឹង 
េហMយពួកេគpច6នសិកqផងែដរ។ េហMយស42ប់អ៊�4សី _̂ ល់4បែហលUកន�ះែខ 
ឬមួយែខេទ�ត ក៏pចចូលេ�េមMល6នដូចe% ។ េទ�ត�៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ pចេមMលេ9កE Pងេវបផqយមួយហ% ឹង។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េបM2នទូរស័ព_fR តហ� Fន ទូរស័ព_អេ�� ះៗpចូលេ�េមMល6នេហMយ។ 6ទៗ! 
ឬក៏េpយកូនៗេគេមMលក៏6ន។ 
ខ៖ កូនមិន6ច់យកេលខអស់ហ% ឹងេទ ចូលេមMលេឃMញណ៎? 
ក៖ �ំខO P ំសរេសរេវបផqយហ% ឹងជូន េហMយេបMសិនUេកRងៗeត់ចង់ចូលេមMល 
eត់pចចូលេមMល6ន។ 6ទ! េហMយអ�� ឹងស42ប់អ៊�4សីគឺអ៊�4សីេQR ះ សីុយុ៉ន។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ 6ទ។ េហMយអ៊�4សី2នpយុ ហុកសិប46ំមួយG% ំ 
បច� Pប�ន%អ៊�4សីរស់េ9ភូមិឡឥដT សX¢ ត់ែ4ពក4ពះេស£ ច 4ស Vក6ត់ដំបង 
េខត-6ត់ដំបង។ 
េហMយអ�� ឹងេeលបំណងៃន0រស23 សេនះេដMម�ីរកqេ94បវត- ិ _̂ ល់ខ̀ Fនរបស់អ៊�4សី
ស42ប់ទុកេpយ6នយូរអែង¤ង។ 6ទ! ដល់កូនេ�ជំ�ន់េ40យ 
េហMយក៏ដូច¥ងខO P ំ6នសិកqេរ�នសូ4តអំពីអ៊�4សី _̂ ល់ផងែដរ។ 
អ�� ឹងេដMម�ីកុំេpយ¥តេពលេវ*របស់អ៊�4សី ខO P ំ�ប់េផ£Mមស23 សែតម£ង 
អ�� ឹងអ៊�4សីជួយជ42បេQR ះ¦ងំ�ម4តកូល ¦ងំ�មខ̀ aនម£ងេទ�ត? 
េQR ះអីែដរ? 
ខ៖ ខO P ំេQR ះ រ gទ§ សីុយុ៉ន។ 
ក៖ អ៊�4សី2នេQR ះេ¨េ4©េទ? 
ខ៖ អត់េទ! េQR ះេ¨ែតប៉ុហ% ឹង េQR ះ យុ៉នៗេគេ¨ែតªយយុ៉នហ% ងឹ! រ gទ§ សីុយុ៉ន 
�៎។ 
ក៖ 6ទ។ អ%កខ�ះេគេ¨l ªយយុ៉នណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ 0លពីេ9េកRង េតMអ៊�4សី2នេQR ះអ¤ ីេផ«ងពីេនះេទ? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េ¨ែតសីុយុ៉នៗអ�� ឹង។ 
ក៖ េ9េកRងេ¨សីុយុ៉នណ៎? 
ខ៖ �៎។ 



ក៖ 6ទ។ ដល់េពលេរ�ងចំ�ស់បន- ិចេគេ¨l ªយយុ៉នណ៎? 
ខ៖ �៎។ េដMរបុណ¬ េដMរ¦នេគេ¨ªយយុ៉នេហMយ។ 
ក៖ 6ទ។ េហMយអត់េ¦ស! សូមជួយជ42បpយុរបស់អ៊�4សីម£ងេទ�ត 
pយុប៉ុ�R នេហMយ? 
ខ៖ pយុខO P ំ ហុកសិប46ំេហMយ! G% ំមមី។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ Qនចូលហុក46ំមួយណ៎? 
ខ៖ �៎។ េអM! ហ% ឹងេហMយដូចហុក46ំមួយ G% ំថRីេនះ។ 
ក៖ 6ទ។ េហMយេបMG% ំែខR  អ៊�4សីេកMតG% ំអី ែខអី? 
ខ៖ G% ំមមី ែខមួយ ែខៗ! ែខមួយអ�� ឹងឯង ែខមួយ ៃថ<អX® រ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ែខបុស«�៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ែខបុស« រកនឹកមិនចង់េឃMញ ែខបុស« ែខមួយ។ 
ក៖ 6ទ! ៃថ<អX® រ ែខបុស« G% ំមមីណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ�� ឹង¦ក់ទង និង(fវ gញ េ4©ពី(fែខR រ 
េតMអ៊�4សីpចនិªយ(fអីេផ«ង6នេទ? 
ខ៖ អត់! អត់¦ងំអស់ េចះែតែខR រមួយមុខ។ 
ក៖ (fែខR រ! ¦ក់ទង និង(fែខR រ េតMអ៊�4សីpចpន6ន 
pចសរេសរ6នេទ? 
ខ៖ pន6ន សរេសរ6ន។ 
ក៖ ល̄! េហMយអ�� ឹង4ស VកកំេណMតរបស់អ៊�4សី រស់េ9កE Pងភូមិ� ឃំុ� 4ស Vក� 
េខត-�ែដរ? 
ខ៖ បច� Pប�ន%អី? 
ក៖ 4ស VកកំេនMតេកMត? 
ខ៖ អរ! 4ស VកកំេណMត 4ស VកកំេណMតេ94ស Vកេ2ងឬស«ី ដល់ធំpយុដប់មួយG% ំ 
ខO P ំមករស់េ9េគេ¨ឃំុវត-°មឹម ភូមិអូរ¥± យ អូរ¥± យ ស� 40ម វត-ស� 40ម�៎! 
វត-ស� 40មេ9ជិតហ% ឹង �៎។ 
ក៖ 6ទ។ ចុះឥឡd វេ9ឯ�ែដរ? 
ខ៖ ឥឡd វេនះខO P ំមកេ9ភូមិឡឥដT សX¢ ត់ែ4ពក4ពះេស£ ច េខត-6ត់ដំបង។ 
ក៖ 6ទ។ អ៊�4សី �̂ ស់ពីេ2ងឬស«ី មក0ន់វត-°មឹមរយះេពលប៉ុ�R នG% ំែដរ? 
េហMយ �̂ ស់ពីវត-°មឹមមក0ន់ែ4ពក4ពះេស£ ចហ% ឹងរយះេពលប៉ុ�R នែដរ? 
ខ៖ ខO P ំមក4ស VកកំេនMតេ9េ2ងឬស«ីហ% ឹង² °ំងពីេកRងមករហូត6នដប់G% ំ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ដប់មួយG% ំ 6នខO P ំេចញពីហ% ឹងមក មកេ9វត-°មឹម េខត-6ត់ដំបងេនះ 
4ស Vកសែង¢ េខត-6ត់ដំបង េគSក់អ�� ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎។ ដល់េពលសម័យពពតចូលមកេនះខO P ំក៏ចល័តដូចឃ% ីe% អ�� ឹងមកេ9 
និងេខត-6ត់ដំបងហ% ឹង 4ស Vក6ត់ដំបង េខត-6ត់ដំបង 
រចួ6នមកេ9ភូមិឡឥដTេនះ។ 
ក៖ ភូមិឡឥដTណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ 6ទ។ អ�� ឹងសូមជួយជ42ប េហតុអី6នU �̂ ស់ពីេ2ងមក0ន់វត-°មឹម? 
ខ៖ �៎! 0លហ% ឹង4ស Vក2£ យេ94ស Vកេ2ងឬស«ី។ 
ក៖ 6ទ។ 



ខ៖ 4ស Vកអូរ¥± យស� 40ក គឺ4ស Vកឪពុក។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 0លែដល²េ9េកRងហ% ឹង េយMងេ�េ9Uមួយឪពុក2£ យ UមួយជីដូនេQR ះ 
េ*កªយ´ំ ´ន។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ លឹម ហង«, ´ំ ´ន �៎! ប£ ី4បពន§eត់ គឺកុង 
េហMយនិងªយរបស់ខO P ំេ94ស Vកេ2ងឬស«ី ឃំុe �៎។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �ំ6នប៉ុហ% ឹងឯង។ 
ក៖ អ�� ឹងខO P ំចង់ជ42បសួរ¦ក់ទង េ�និងp¶ហ៍ពិ¶ហ៍ េតM! 
េបMគិតេ�េរ¸ងp¶ហ៍ពិ¶ហ៍ េតMអ៊�4សី6នេរ�ប0ររយះេពលប៉ុ�R នG% ំេហMយ? 
Uមួយអ៊�4ប Vស? 
ខ៖ េ4ចMនG% ំេហMយដឹង °ំងពីសម័យpពតអូន មិនសូវេចះ�ំេទអូន។ 
ក៖ 6ទៗ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហMយប£ ីរបស់អ៊�4សីេQR ះអីែដរ? 
ខ៖ េQR ះeត់2នពីរ ពីដល់េកRងមកដល់េ*កសង¹ មកដល់! 
eត់មិន¦ន់េធ¤ M0រេគេ¨ពូេថន េ¨េថនៗ p�រ¬េថនអីអ�� ឹងេ�។ 
ដល់eត់ចូលេធ¤ M0រអគ® ិសនីeត់Sក់េQR ះ ធូ ថិន ឥឡd វេនះេគេ¨ថិនៗ 
េគេ¨អ�� ឹងរហូតដល់ឥឡd វ។ 
ក៖ 6ទ។ អ�� ឹង¦ក់ទង និង0រេរ�បចំe% Uគូរ េតMអ%ក�Uអ%កេរ�បចំេpយ? 
ខ៖ ជំ�ន់ពពត 
ក៖ ជំ�ន់ពពតណ៎? 
ខ៖ 0លពីជំ�ន់ពពត េហMយ2ន2 មីងអីែដរហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ eត់4ស Vះ4សºលe%  0លសម័យហ% ឹងេគេធ¤ MេSយមិនែមនបង» ំេទ េគចូលសួរ 
ចូលអីហ% ឹងែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ដល់េនះេ�ក៏េគេរ�បសម័យpពតហ% ឹង ក៏េរ�បUមួយe% ហ% ឹងែតម£ងេ�។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េគចូល°មគូរ �៎។ 
ក៖ អ�� ឹង0លហ% ឹងអ៊�4សី6ន¦រៃថ�ទឹកេSះពីអ៊�4ប Vសេទ? 
ខ៖ អត់2ន¦រអី6នេទ 
សម័យហ% ឹងគឺសម័យហូប6យសរមួយកូន�នចង¢ ឹះហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎។ េគ�ប់េរ�បេ4ចMន មួយរយគូ�អូន? 
ក៖ អរ! ហ% ឹងេហMយ។ 
ខ៖ មួយរយfមសិបបួនគូ។ 
ក៖ 6ទ! េរ�បេ9�? 
ខ៖ េរ�បេ9េeក4បៃឡ ¥ងត�d ងស� 40ម។ 
ក៖ េខត-អីេគ? 
ខ៖ េខត-6ត់ដំបងែដរហ% ឹង។ 
ក៖ អរ! មួយរយហុកសិបគូណ៎? 
ខ៖ �៎! មួយរយហុកសិបបួនគូ។ 
ក៖ អ៊�4សីf® ល់e% Uមួយអ៊�4ប Vសរយះេពលប៉ុ�R ន? 
េទMប6នសេ4មចចិត-យកe% Uគូ? 
ខ៖ �៎! ខO P ំ¼� ប់េឃMញeត់0លបួស eត់េ9ស� 40មហ% ឹងែដរ។ 



ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ដល់េ�eត់6ននិមន-Sក់6ត និមន-បុណ¬6តអ�� ឹង ខO P ំ0លហ% ឹង! 
សម័យហ% ឹងខO P ំSក់6តែដរ ដល់Sក់6តក៏6នf® ល់ 
f® ល់ប៉ុន4eន់f® ល់ែតអង®ហ% ឹងេ9វត-ស� 40មអ�� ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎។ ដល់េពលសម័យpពតeត់ហ% ឹង ដូចl េគេpយ! េគផ«ឹក�៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎។ ផ«ឹកេ� ក៏eត់េ9េ40យវត-ស� 40មហ% ឹងែដរ េ94ក VមUមួយe% េទ�ត។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎! េ94ក VមUមួយe% ។ 
ក៖ អ�� ឹងf® ល់e% 4បែហឡប៉ុ�R នG% ំ? 
ខ៖ f® ល់e% ដូចl! ដូចl²ធមR°ៗ�៎? មិនែមនUេរ¸ង¦ក់ទងេណះេ�ះេទ 
²ធមR°អ�� ឹង ដល់េ�2នមីងអី េហMយេគចង់េpយផ½ P ំអ�� ឹង 
េហMយេគសួរឯេណះ សួរឯេ�ះអីេ� ក៏ទទួល6នអត់។ អ�� ឹង�៎? 
²2នឪ0សសួរe% ែដរ េហMយ2នឪ0សេpយេយMង4ពម 
ឬមិន4ពមអីអ�� ឹងែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយ។ េបMេយMងសង¢លេឃMញlពីមុនអ%កបួស អ%កេរ�ន 
េគមិនេធ¤ M6បេយMងេទ អ�� ឹងេ�សេ4មចចិត-lយកេ�។ អ�� ឹង�៎? 
េនះកូនខO P ំទីមួយ។ 
ក៖ កូនទីមួយណ៎? 
ខ៖ �៎! កូនទីមួយ។ �ងឯទំេនរេទ f£ ប់eត់និªយបន- ិចេ�? 
ក៖ អត់អីេទ ែត2% ក់េ�6នេហMយ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ 6ទ។ អ�� ឹងអ៊�4សី4ស´ញ់អ៊�4ប Vស4តង់�? 
ខ៖ 4ស´ញ់4តង់ចិត-eត់ ហ% ឹងេហMយ។ 
ក៖ ចិត-eត់ª៉ងមិច? 
ខ៖ ឬសគល់េទ�ត! ចិត-eត់ស̀ Fតបូត េហMយនិងeត់ដឹងដូចl 
eត់េរ�នកE Pងធម៌p6នេ4ចMនអ�� ឹង 2នខត- ីេ4ចMន។ 
ក៖ យល់0រXរេ4ចMនណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ�� ឹងeត់2ន0រទទួលខុស4តdវខ¿ស់ណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ 6ទ។ អ�� ឹង¦ក់ទង និង(ពកំសត់ក4មUមួយe% វ gញ 2នេទ? 
អនុសqវរ Àយ៍? 
ខ៖ 2នបÁ Fន 
2នកំសត់ក4ម°ំងពីេយMងpពតចូលមកែដល2ន0រកំសត់ក4ម¥� ងំ�ស់
សម័យហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ដល់eត់ចូលេ�េធ¤ M0រដូចសន- ិសុខអីអ�� ឹង 46ក់ែខ6នេ©សិបេរ�លអូន។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយ។ េ©សិបេរ�លហ% ឹង េហMងអង¢រ6នែតៃម346ំគីឡd  
េហMយេយMងយកមកទំនុកប4ម Vង2នកូនហ% ឹងUកូនបង េឃMញមិញហ% ឹង�៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េវទ��ស់ ហូបមិន4គប់4eន់អ�� ឹង ខ¤ ះមុខ ខ¤ ះេ40យ។ 
លុយេ©សិបេរ�លអូន បងេឈ� Ãត េឈ� Ãតដូចl 
មួយែខេយMងឡីេpយ4គប់កE PងÄសិបេរ�លស42ប់មួយែខ។ 



ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ អ�� ឹងៃឡ4គប់េហMយ ចុះអញេ�មុខេទ�តគិតª៉ងមិច! អ�� ឹងលួចក£ ិច។ 
ក៖ លួចក£ ិចេទ�ត? 
ខ៖ �៎! ក£ ិចេទ�តសន«ទំុក �៎។ 
ក៖ pេឈ� ÃតេហMយក£ ិចេទ�ត? 
ខ៖ ក£ ិចេទ�ត �៎! ក£ ិចទុកសន«ដូំចមួយែខដប់េរ�ល ៃម3េរ�លអីអ�� ឹង�៎? 
ក£ ិចlអត់2មលុយហ% ឹងេ�។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ សន«ទំុកេpយ6នេ4ចMន េpយ6នដូចUl េយMងេយMងpចទិញសី̄6ន 
ែតសម័យហ% ឹងេគលក់4ក�ត់ក៏េlកែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎! មួយែម៉4តែតៃម346ំមិនដឹងរកសី̄េទ ²េភ�ចេ�េហMយ fរÅុងក៏េlក 
សី̄ក៏េlក េយMងសន«ទំិញ4ក�ត់។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ែតេយMង2នចំេណះេដរេយMងបន- ិចបនÆ aចែដរពីសង®មមក។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ពីសម័យលន់ណុលមក អ�� ឹងេយMងសន«4ំក�ត់ហ% ឹងទុកេpយេ4ចMនែម៉4តេ� 
េយMង0ត់េ¥pវUមនុស«�ស់ េ¥មនុស«�ស់ែដលpចេយMងេធ¤ M6ន។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ អ�� ឹងសន«0ំត់ សន«េំដរ6នមួយបង¤ ិចេ� ជិះកង់ ទម<ន់ផង 
ជិះកង់េដMរលក់។ 
ក៖ េដMរលក់ណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េដMម�ីយកកៃ4មមកចិ�� ឹមជីវ gតបន-េpយ²េងMបម£ងបន- ិចៗមក។ 
អ�� ឹង�៎អូន? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ កំសត់បន- ិចែដរ។ 
ក៖ អនុសqវរ Àយ៍េ4ចMន? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ�� ឹង¦ក់ទង េ�និងបងបÁ Fនវ gញម£ង េតMអ៊�4សី2នបងបÁ Fនប៉ុ�R ន�ក់ែដរ? 
ខ៖ បងបÁ Fន2ន4ប Vសបី 4សី អរ! 4ប Vសបី 4សីបី 
ប៉ុែន- 4សីf� ប់អស់េហMយសព¤ៃថ<េ9ែត4ប Vសពីរ 4សីបី បងបÁ Fនបេង¢ Mត។ 
ក៖ 6ទ។ អ�� ឹងបងបÁ Fនទីមួយeត់េQR ះអីែដរ? េហMយឥឡd វeត់េ9េខត-�? 
ខ៖ បងបÁ Fនទីមួយ គឺខO P ំ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ចុះទីពីរ? 
ខ៖ ទីពីរ រ gទ§ fវុធ។ 
ក៖ រ gទ§ fវុធeត់4សី ឬ4ប Vស? 
ខ៖ 4ប Vស! បÁ Fន4ប Vសរ gទ§ fវុធ។ 
ក៖ ឥឡd វeត់2ន4គºfរេទ? 
ខ៖ eត់2ន4គºfរ 2នកូន 2នេ�។ 
ក៖ 4បពន§ របស់eត់េQR ះអី? 
ខ៖ េQR ះ សី̄យូ៉នេទ! ខO P ំេភ�ច6តេ់ហMយ។ 
ក៖ eត់េ94ស Vក�? 
ខ៖ eត់េ9ស� 40មហ% ឹងែដរ។ 



ក៖ បច� Pប�ន% ពួកeត់4បកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ បច� Pប�ន% េនះeត់2ន2៉សីុន4សdវមួយ 
eត់pចចិ�� ឹមជីវ gតេ9កE Pង4គºfររបស់eត់។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ �ំេQR ះកូនរបស់eត់¦ងំអស់េទ? េQR ះអីខ� ះ? 
ខ៖ អត់�ំប៉ុ�R នេទ េមMល! េQR ះ f²Å ត កÇ aយ4ប Vសបងេគ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ f²Å តេហMយ! �ងX វុធ, វុធ X។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េហMយមិនែមនSក់X វុធេទ X វុធឪពុក ជី°េQR ះ យុ៉មហ% ឹងេហMយ! 
ឪពុកខO P ំេQR ះ យុ៉ម�៎! យុ៉ម X ហីុ! �ំេមMលដំបូង យុ៉ម ª៉ត, យុ៉ម f²Å ត, 
េហMយយុ៉ម fេវត។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េហMយទីបី យុ៉ម X Sក់យុ៉ម Xេ�។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េហMយយុ៉ម fេវ¸ន។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េហMយpេÈេ�ះអត់�ំេQR ះ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េ9កÇ aយេÈមួយេទ�ត កÇ aយេÈរបស់បÁ Fន4ប Vស។ 
ក៖ កÇ aយ¦ងំ46ំហ% ឹង eត់4បកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖  eត់េធ¤ Mែ4សចំ0រ¦ងំអស់ហ% ឹងឯង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ប៉ុហ% ឹងឯង។ 
ក៖ អ�� ឹងចូលដល់បÁ FនទីមួយមិញេហMយ 
ចុះចូលដល់បÁ Fនទីពីររបស់អ៊�4សីេQR ះអីែដរ? 
ខ៖ បÁ FនទីពីរគឺបÁ Fន4សី សព¤ៃថ<ហ% ឹងគឺេ9ភូមិអូរ¥± យ 
4បកបមុខរបរេធ¤ Mទឹកសែណ£ ក េដMរSក់េpយម៉ូយខ�ះ 4eន់ចិ�� ឹមជីវ gត 
បÁ FនខO P2ំន4គºfរែដរែតរេប�បដូចែបក6ក់ េ4¶ះមិន6នថិតេថរUមួយe% េទ 
2% ក់េ9េ6៉យែប៉ត 2% ក់េ9ឯេ�ះ ពិ6កហ% ឹងl 
េគជុំe% ឬក៏អត់មិនសុខសបÉយហ% ឹងe% ។ 
ក៖ ចុះeត់2នកូនេទ? 
ខ៖ អត់2នេទeត់6នe% pយុជិតÄសិបេហMយ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ េហMយប£ ីហ% ឹងេគ2ន4បព§ 2នកូនរបស់េគ46ំ�ក់។ 
ក៖ អរ! ប£ ីេQR ះអី? 
ខ៖ អុឺ! េQR ះសី̄វ gនេទ សី̄fវ gនេទ ខO P ំេ¨fវ gនៗ។ 
ក៖ អ�� ឹងកូន¦ងំ46ំ�ក់ហ% ឹងUកូន¥ងប£ ីែមនេទ? 
ខ៖ ¥ងប£ ី¦ងំអស់ េយMងអត់2នកូនេទ។ 
ក៖ 6ទ។ ចុះ�ំេQR ះកូន¦ងំ46ំ�ក់េទ? 
ខ៖ អត់�ំេទអូន។ 
ក៖ 6ទ។ បងបÁ FនទីបីេQR ះអីែដរ? 
ខ៖ បÁ Fនទីបី? 
ក៖ 6ទ! បÁ Fនទីបី។ 
ខ៖ បÁ Fនទីពីរ ទីបី! ទីបីេQR ះ រ gទ§ fេវ¸ត fេវ¸តបÁ Fន4សី។ 
ក៖ បÁ Fន4សីណ៎? 



ខ៖ �៎! េហMយ2នកូន4ប Vសមួយ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ែបក6ក់ប£ ីអស់េហMយ។ 
ក៖ ប£ ីរបស់eត់េQR ះអី? 
ខ៖ េQR ះ Äន ឈុនលី។ 
ក៖ eត់4បកបមុខរបរអីែដរ? ឥឡd វេនះ? 
ខ៖ ឥឡd វហ% ឹងមិនដឹងleត់េធ¤ Mអីេទ ែបកពីខO P ំហ% ឹងយូរេហMយេ�
េ9េស�មÊបឯេ�ះ ប៉ុនមិនដឹងeត់េ�េធ¤ M0រអីេទ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎! អត់ដឹងleត់េធ¤ Mអីេទ។ 
ក៖ អត់ដឹងេទណ៎? 
ខ៖ �៎។ ែត2នកូន4ប Vសមួយ°ំងពីតូចមកដល់ធំេ9UមួយខO P ំហ% ឹងឯង។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ ឥឡd វកំេ*ះេហMយ pយុUងៃម3េហMយ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយ េដMរេធ¤ M0របន- ិចបនÆ aច េបMក´នេបMកអីេpយេគេ� �៎។ 
ក៖ បងបÁ FនទីបួនេQR ះអីែដរ? 
ខ៖ អូ! រËលងបÁ Fនទីបីហ% ឹងេQR ះ ម៉ូធី ែតpបÁ Fនទីបួនហ% ឹងទីប�� ប់�៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ទីប�� ប់និªយមិញហ% ឹងេQR ះ រ gទ§ fេវ¸តហ% ឹង។ ដល់បÁ Fនទី! 
ក៖ ទីបីអី? 
ខ៖ ឈប់សិន និªយខុសដឹង! េ9បÁ Fន4ប Vសមួយេទ�ត។ 
ក៖ 6ទ! 46ប់េQR ះមក? 
ខ៖ �៎! បÁ Fន4ប VសេQR ះ រ gទ§ ធី។ 
ក៖ រ gទ§ ធី? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ eត់2ន4គºfរេ9? 
ខ៖ 2ន។ 
ក៖ 4បពន§eត់េQR ះអី? 
ខ៖ េQR ះ ចង់េភ�ចេហMយ េQR ះ! េQR ះ 0ឆុម, េÄះ ឆុម។ 
ក៖ េÄះ ឆុម។ 
ខ៖ េÄះ 4តកូលេគ�៎? 
ក៖ អរ! 4តកូលេÄះ ឆុមណ៎? 
ខ៖ អុឺ! េ0ះ ឆុម។ 
ក៖ េហMយeត់! 
ខ៖ 4បពន§េQR ះ រ gទ§ ធី។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎។ 4បពន§  រ gទ§ ធី។ 
ក៖ ហ% ឹងឯង។ 
ខ៖ ហ% ឹងឯង។ 
ក៖ រ gទ§ ធី េហMយនិង េÄះ ឆុម ពួកeត់បេង¢ Mត6នកូនប៉ុ�R ន? 
ខ៖ អរ! កូន46ំមួយ 46ំពីរែដរហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ �ំេQR ះពួកeត់ែដរេទ? 
ខ៖ �ំខ� ះ អត់ខ� ះ ប៉ុនេភ�ច។ 
ក៖ 4សីប៉ុ�R ន? 4ប Vសប៉ុ�R ន? 



ខ៖ 4សី2នពីរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 4ប Vស។ 
ក៖ 4ប Vស46ំ។ 
ខ៖ ឈប់សិនេមMល! pបងpសីុ�, pេធ�, pសិ*, pចិន, pេធ¸ត, 
pេធ¸ន។ 4ប Vសបួន 4សីពីរ 46ំមួយ�ក់។ 
ក៖ 46ំមួយ�ក់? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ �ំេQR ះពួកeត់េទ? 
ខ៖ កូនទីមួយេQR ះ េធ¸ន។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េQR ះ រ gទ§ េអ! េQR ះ យុ៉ម េធ¸ត។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎។ កូនទីពីរេQR ះ យុ៉ម េធ�, កូនទីបីេQR ះ សិ*។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎។ កូនទីបួនេQR ះ ចិន េ¨²pចិនៗ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ កូនទី46ំេQR ះ សី̄េទ4សីៗ េភ�ច6ត់េហMយ ដឹងែតកូន4សី2នពីរេ� 
មួយពិ0រ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ មួយនិªយមិនេចញ។ 
ក៖ ពិ0រអីេគ? ពិ0រសំេលងអី? 
ខ៖ ពិ0រ0លហ% ឹង ²4គ Vនេ©£ ¥� ងំ²េ�Uសតិអត់អត់ល̄។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎! ហ% ឹងកូនេÈ។ 
ក៖ អ�� ឹងេ�ៗ¦ងំអស់ហ% ឹង ពួកeត់? 
ខ៖ 4តdវUកÇ aយ។ 
ក៖ 4តdវUកÇ aយណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហMយពួកeត់Uសិស«f* ឬក៏Uអ%ករកសីុ? 
ខ៖ Uអ%កេធ¤ Mែ4សចំ0រ¦ងំអស់។ 
ក៖ េធ¤ Mែ4សចំ0រណ៎? 
ខ៖ េធ¤ Mែ4សចំ0រ¦ងំប£ ី ¦ងំ4បពន§។ 
ក៖ 6ទ។ ពួកeត់2ន4គºfរអស់េហMយណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ 6ទ។ េហMយអ�� ឹង! បច� Pប�ន%អ៊�4សី2នបងបÁ Fនប៉ុ�R ន? 
ខ៖ បច� Pប�ន%2នបងបÁ Fនបួន�ក់ អរ! 46ំ�ក់។ 
ក៖ 46ំ�ក់ណ៎? 
ខ៖ �៎! បច� Pប�ន%បងបÁ Fបបេង¢ Mត2ន46ំ�ក់។ 
ក៖ 4ប Vសប៉ុ�R ន? 4សីប៉ុ�R ន? 
ខ៖ 4សីបី! 4សីបី 4ប Vសពីរ �៎! បច� Pប�ន% េនះ។ 
ក៖ េហMយ¦ងំ46ំហ% ឹង 2នអ%កែដលរស់េ9េ4©4បេទសេទ? 
ខ៖ អត់2នេទ។ 
ក៖ អត់2នេទណ៎? 
ខ៖ �៎! អត់2នេទ 2នែតេ9ែខR រ¦ងំអស់។ 
ក៖ 6ទ។ អ�� ឹងកូន2នប៉ុ�R ន�ក់ែដរ? 
ខ៖ កូន! កូនខO P ំអី? 



ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ កូនខO P ំ2ន46ំ�ក់។ 
ក៖ 2ន46ំ�ក់ 6នជ42បេQR ះមកខO P ំេ9? 
ខ៖ េ9។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ កូនទីមួយរបស់ខO P ំ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ កូនរបស់ខO P ំមីសីុយុ៉នហ% ឹង កូនទីមួយេQR ះ ធូ ផល� ី។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ កូនទីពីរេQR ះ ធូ e។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ កូនទីបីេQR ះ ធូ ^ន។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ កូនទីបួនេQR ះ ធូ សុបិន។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ទី46ំេQR ះ ធូ កÍÎ ។ 
ក៖ ពួកeត់សុទ§ែត2ន4គºfរអស់េ9? 
ខ៖ សុទ§ែត2នេហMយ។ 
ក៖ េហMយសូមជ42បកូនទីមួយ ប£ ីរបស់eត់ ឬក៏4បពន§កូនរបស់eត់េQR ះអី? 
េហMយ2នកូនប៉ុ�R ន�ក់? 
ខ៖ �៎។ កូនទីមួយេQR ះ ធូ ផល� ី 2នប£ ីេ9ភូមិ! េគេ¨ភូមិៃ4ពតូច។ 
ក៖ េខត-? 
ខ៖ 4ស Vកេ2ងឬស«ី េ9េខត-6ត់ដំបងែដរ។ 
ក៖ ប£ ីេQR ះអី? 
ខ៖ េQR ះ ែហម �ន់។ 
ក៖ ែហម �ន់ណ៎? 
ខ៖ Uកូន4បfរ ប£ ីរបស់�ងធូ ផល� ី។  
ក៖ 6ទ។ កូនតេទ�ត? 
ខ៖ កូនទីពីរេQR ះ ធូ e! 2នប£ ីេQR ះ ភណÏ  សុភណÏ  
េហMយកE Pងចំេ0មហ% ឹង2នកូនបួន�ក់4ប Vសបី 4សីមួយ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎។ េហMយUបងហ% ឹង2នកូនទីមួយេ(� ះ 4ប Vស¦ងំពីរ កូនទីពីរ4ប Vស 
កូនទីបីេ�ះ4សី 2នន័យl 4ប Vសបី 4សីមួយ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ដូចនិងធូ eែដរ។ ដល់កូនទីបីេQR ះ ធូ ^ន 2ន4គºfរេ9កំពត 
េ94ស Vកកំពត ែត4បពន§ហ% ឹងយកមកេ9េនះ¦ងំអស់e%  ែតអត់2នកូនេទ។ 
ក៖ អរ! 4បពន§ របស់ធូ ^ន េQR ះអីេគ? 
ខ៖ េQR ះ សូនី! មិនដឹងសី̄សូនីេទ េQR ះេដMម អូ! េQR ះ p4តកូល។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េQR ះeត់ សូនី។ 
ក៖ កូនតេទ�ត? 
ខ៖ កូនទីបួន។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េQR ះ សុបិន 2នកូនពីរ4ប Vសមួយ 4សីមួយ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ កូនទី46ំ។ 
ក៖ សុបិន4បពន§eត់េQR ះអី? 



ខ៖ េQR ះ លីនS! ´ញ់ លីនS។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ´ញ់ លីនS។ 
ក៖ កូនទី46ំ អរ! ទី46ំហ% ឹងឯង។ 
ខ៖ កូនទី46ំកូនេÈេQR ះ ធូ កÍÎ  2នកូន4សីមួយ។ ប£ ីេQR ះ ថន ប៊ុនថិន អរ! 
ថន ថិន។ 
ក៖ eត់2នកូនប៉ុ�R ន? 
ខ៖ កូនមួយហ% ឹងឯង ដល់ថន ថិនUប£ ីរបស់�ងកÍÎ ។ 
ក៖ 6ទ។ ឥឡd វ2នកូនមួយ? 
ខ៖ 6នកូនមួយហ% ឹង កូនហ% ឹងេQR ះ Gលីត។ 
ក៖ eត់េ9េរ�នេទកូនហ% ឹង? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ eត់អត់េរ�នេទ? 
ខ៖ eត់2នេរ�នអី េទMប6នពីរខួប។ 
ក៖ 6ទ។ អ�� ឹងេបMសរុបេ�¦ងំអស់2នប៉ុ�R នេហMយ? 
ខ៖ 2នដប់មួយ។ 
ក៖ ដប់មួយ�ក់ណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ �ំេQR ះពួកeត់អស់េទ? 
ខ៖ �ំ¦ងំអស់។ 
ក៖ �ំ¦ងំអស់? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ fក់េឆ� Mយម£ងេទ�តេមMល? 
ខ៖ េ�ទីមួយ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េមMលឈប់សិនSក់�ម4តកូល Sក់ែហម។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ែហម េ4¶ះ¥ង4ប Vសឯេ�ះ! ែហម រតនះ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ែហម រត� pហ% ឹងកូនេ(� ះ�៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ពីរ�ក់។ 
ក៖ ពីរ�ក់ណ៎? 
ខ៖ �៎។ ែហម សុផប់។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ទីបី ែហម ម៉ូ លី0។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ហ% ឹងកូនទីបួន។ 
ក៖ ដប់មួយ�ក់6នែតប៉ុហ% ឹង? 
ខ៖ ែហម អរ! និងកូនទីពីរ2នកូនបួន�ក់ែដរ កូនបងេQR ះ 
ឪ²មកជួយ46ប់បន- ិចេភ�ច។ 
ក៖ 46ប់ខ̀ aនឯងក៏6ន? 
ខ៖ េទ! ²ចង់េភ�ច pកូនទីពីរpe pបង�៎? pសី̄េទ ចង់េភ�ច េអM! េQR ះ 
4° p4°។ កូនទីពីរភក£ ី។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ កូនទីបីេម4តី កូន4ប Vស។ 
ក៖ 6ទ។ 



ខ៖ កូនទីបួនេQR ះ �ង46l% ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េហMយចំេ¶ះកូនទពីរ េហMយដល់កូនទីបីអត់2នកូន។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ កូនទីបួន េ�ទីបួនហ% ឹងេQR ះ េQR ះអី! េQR ះ �ងសុ(។ 
ក៖ សុ(ណ៎? 
ខ៖ សុ(! េហMយេQR ះមួយេទ�តេQR ះអីេទ សុ( 
េហMយេQR ះអីេទ�តកូនpសុបិន? េQR ះ វ gច�ÊÅ  ហ% ឹងកូនទីពីរ 
ដល់pតូចេ�ះេគេ¨េQR ះអីេទ េQR ះ សុវ gន។ 
ក៖ េQR ះ សុវ gន? 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយ។ 
ក៖ pសុវ gន? 
ខ៖ pសុវ gន ហ% ឹងកូន4ប Vស។ េហMយដល់េ�ទី46ំេQR ះ �ងម� ិស �ងSលីស។ 
ក៖ Sលីសណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េ9ខ¤ះមួយេទ�តអី? 
ខ៖ ខ¤ ះអី? 
ក៖ ឥឡd វ6នដប់េហMយេ9មួយ? 
ខ៖ 6នដប់េហMយ 6ត់p�មួយ? 
ក៖ េនះ! េ9មួយេនះ។ 
ខ៖ Sលីសហ% ឹងឯង។ 
ក៖ អរ! Sលីសណ៎? 
ខ៖ ហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ដប់មួយ�៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ កូនបងបួន ទីពីរបួន ²46ំបី pបួនពីរ²ដប់។ 
ក៖ ដប់។ 
ខ៖ pទី46ំមួយ 4គប់េហMយ។ 
ក៖ 4គប់េហMយណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ�� ឹង¦ក់ទងេ�និងកូន េហMយនិងេ�6នេរ�បÊប់េហMយ អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ �៎! ដប់មួយេ�។ 
ក៖ 6ទ។ អ�� ឹង¦ក់ទង និងប£ ីវ gញេQR ះអី? 
ខ៖ ប£ ី�៎? ប£ ីខO P ំអូ? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ប£ ីខO P ំេQR ះ េគេ¨ពីរ�៎? េ9°ម4ស Vកពីមុនមិន¦ន់េធ¤ M0រ េគេ¨ធូ េថន។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ដល់ចូលេធ¤ M0រអគ® ីសនីេគេ¨ ធូ ថិន។ 
ក៖ 6ទ។  
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ប£ ីរបស់អ៊�4សី4បកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ eត់េធ¤ M0រអគ® ិសនី។ 
ក៖ អគ® ិសនីណ៎? 
ខ៖ ែតឥឡd វហ% ឹងpែ4តតេហMយ។ 
ក៖ អរ! pែ4តតេហMយ។ 
ខ៖ �៎។ 



ក៖ េហMយeត់ចូលចិត-ពិfរមÐ Fបអីែដរ? 
ខ៖ មÐ Fបអត់េចះរ Ñកេទ អីក៏េចះហូប6នែដរ កុំេpយែតសÁ P យ។ 
ក៖ ចុះសី̄ែដលeត់ចូលចិត-Uងេគ? 
ខ៖ មÒ Fរ េf< រអីអ�� ឹងេ�។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ eត់មិនសូវេរ ÀសមÐ Fបេទ Óំ6ន¦ងំអស់ �៎។  
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ អត់ែត^̄ប់ៗ េ4គÔង^̄ប់eត់មិនសូវេចះហូប មិនសូវចូលចិត- 
េ4គÔង^̄ប់ដូចU2ំុ ផ̄កអីហ% ឹង។ 
ក៖ ដឹងអត់l អ៊�4ប Vសeត់2នបងបÁ Fនប៉ុ�R ន�ក់? 
ខ៖ អរ! បងបÁ FនÊប់សិន។ 
ក៖ េ9�ខ�ះៗ? 
ខ៖ េ9បÁ Fនទីមួយេ9ភ% ំេពញ េធ¸យ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ថន េធ¸យ, បÁ FនទីពីរេQR ះ ថន ធក់េ9និងf¤ យជនី េខត-6ត់ដំបងែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ដល់បÁ FនទីបីេQR ះ ធូ fយ េ9ហ% ឹងែដរ េ9និងជនីហ% ឹងែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎! បÁ Fនទី46ំ េ9និងកំពង់G% ំង។ 
ក៖ េQR ះអីេគ? 
ខ៖ េQR ះ�ង! េQR ះ ថន fវ À។ 
ក៖ ថន fវ Àណ៎? 
ខ៖ �៎! បÁ FនេÈ។ 
ក៖ ខO P ំេQR ះ ថន រST ។ 
ខ៖ អរ! អ�� ឹង។ 
ក៖ 4តកូលថនែដរ។ 
ខ៖ ថន ឪពុកេកRកខO P ំហ% ឹង។ 
ក៖ អ�� ឹងជ42បសួរ¦ក់ទង និងអ៊�4សីវ gញម£ង 
សុខ(ពអ៊�4សីបច� Pប�ន%ហ% ឹងª៉ងមិចែដរ? 
ខ៖ បច� Pប�ន% េនះÊង4eន់បន- ិចេហMយ ែតេបMពីមុនឈឹេ4ចMន�ស់។ 
ក៖ 6ទ។ ឈឺUអីខ� ះ? 
ខ៖ ឈឺUសរៃស UេលMសQម េហMយ2ន4កºសកE Pង4ប2៉ត់ផង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ប៉ុន²មិន¦ន់េធ¤ Mទុកេទ េហMយ¥� ងំUងេគគឺសរៃស េដMរេ4ចMនទន់ �៎! �៎! 
ទន់។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ ែតប៉ុហ% ឹងឯងេÊគែតប៉ុហ% ឹង េហMយនិងសួតតិចតួច។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎។ សួតតិចតួច េហMយនិង4កºសកE Pង4ប2៉ត់អត់¦ន់យកេចញ។ 
ក៖ 6ទ! េហMយេធ¤ Mª៉ងមិចេ�6នយក6ន? 
ខ៖ pហ% ឹងេគlតែតវះ តែតអីេ� ²អត់¦ន់េធ¤ Mទុកេចះែតេធ¤ Mៃហៗេ��៎។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយ។ ែតសព¤ៃថ<េដMរេ4ចMន ឈរេ4ចMន²ែតងឈឺេជMង។ 
ក៖ 4កºសកE Pង4ប2៉ត់គិតl l% ែំខR រអីpចពh6លUេទ? 
ខ៖ ខO P ំអត់ដឹងផង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎! ខO P ំអត់ដឹង។ 



ក៖ 6ទ! េសMបសួរេ�¥� ច6នដឹង។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយ! េបMបÁ Fនដឹង បÁ Fន46ប់មក។ 
ក៖ ហ% ឹង! េបMខO P ំដឹង�ំខO P ំ46ប់។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ 6ទ។ េហMយ¦ក់ទង េ�និង 0លពីេ9េកRងេរ�នេ9ឯ�? 
ខ៖ ហឺុ! េរ�នតិចតួច�ស់ ដល់6នប£ ីេចះពីប£ ីមកវ gញេទ េ4¶ះអីeត់េចះេ4ចMន 
សម័យហ% ឹងeត់Õ Öប̀ Fម6លី�៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ដល់eត់ល< ង់េ×� មិនសូវេចះេមMល សួរeត់េ�! ឥឡd វខO P ំេមMល6ន។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ េមMល6លី6ន េមMលេÄអីអ�� ឹង ខO P ំេមMល6ន។ 
ក៖ អ�� ឹង! 
ខ៖ បំ^ន់ែភ%ក។ 
ក៖ 6ទ។ អ�� ឹងេSយfរែតេ*កពូល̄? 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយ6ន4គdល̄ 2ន4គdល̄ដូចl ជួបមនុស«សម�V រស�៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ Uអ%កដឹងធម៌ដល់េ4ចMន pហ% ឹងល̄មhងែដរ េគជួយបង¢ប់េយMង។ 
ក៖ 6ទ។ ស42ប់អ៊�4សី _̂ ល់គិតl សព¤ៃថ<និងពីមុន2ន(ពខុសែប�កe% េទ? 
ខ៖ ខុសេ4ចMន។ 
ក៖ ខុសª៉ងមិចេ�? 
ខ៖ �៎! ពីមុន²ខុស ជំងឺក៏ខុសេ4ចMន េហMយនិង0រ4បកបមុខរបរ ពីេកRងខO P ំ4ក4កី 
េ40យមកpយុែស �̂ យមកដល់ÄUង ខO P ំ2នដូចl 
រកមករកចំណូលមកចិ�� ឹម4គºfរ pចទិញដីហ% ឹង6នមួយឡV ែថម 
ពីរដីធំឯេ�ះ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ខO P ំ2នពីរឡd �៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 2នេ9េនះមួយឡd ។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ ដីកំេណMតមួយឡd  ដីេនះទិញមួយឡd ស42ប់ែចកកូន6ន2% ក់ដប់ែម៉4ត 
បេ�£ យfមសិប។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ 2% ក់ៗ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎។ េហMយសល់េយMងទុកខ̀ aនេយMងខ�ះ 
លក់4eន់ចិ�� ឹមខ̀ aនែដលេយMង�ស់ហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយេpយ2នចំណូលខ�ះអ�� ឹងឯង 
អ�� ឹង6នដីែដលខO P ំទុកេ4©ពី4ក Vម4គºfរែចកកូនខO P ំpចលក់ 
លក់េហMយខO P ំpចេបះលុយហ% ឹងេមMលខ̀ aនខ� ះ េហMយនិងចិ�� ឹមជីវ gត។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ទុកខ� ះេ�។ 
ក៖ ផ®ត់ផ®ង់កE Pង0ររស់េ9ណ៎? 
ខ៖ ទំនុបប4ម Vង0ររស់េ9 ចង់េដMរេ��មក� េយMង2នរបស់េ9ខ̀ aន 
របស់េយMង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េហMយ°eត់2ន46ក់pែ4តតeត់ផ«េំទ�ត។ 



ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ អ�� ឹងeត់pចរស់4សºលដូចl ²មិន4សºល�ស់�េទ ប៉ុន2៉លR ម 
អ�� ឹងេ��៎! ចង់េ�េលងបរេទស ដូច4បេទសឥ�Ï 6នេ�េហMយ។ អ�� ឹង�៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ហ% ឹងឯង ខO P ំេ�6នពីរ បី4បេទសែដរ េ�ភូមិ2មួយ4បេទស។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េ�ពួកឥ�Ï 6នUងៃម3ៃថ< េ�´វបន- ិចបនÆ aចេទ6នដប់ៃថ<េទ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េហMយៃថ េទMបេ�េលង6នតិចតួចមិន¦ន់6នេដMរេលងសព¤អ�� ឹងែដរ។ 
ក៖ អ�� ឹងអត់¦ន់6នេដMរេលងេ4ចMនេទណ៎? េ9ៃថណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ៊�4សី0លេ9េកRង¼� ប់េរ�នចំអិនមÐ Fបេទ? 
ខ៖ ចំអិនមÐ Fបេចះ°ម4គºfរអូន។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ប៉ុនខO P ំpចេធ¤ M6នអីអ�� ឹងេ�។ 
ក៖ អ៊�4សីចូលចិត-ពិfរមÐ Fបអីែដរ? 
ខ៖ ចូលចិត-េ4ចMនែដរ មÐ FបែខR រចូលចិត-Uងេគ2នែតទឹកេ4គÔងហ% ឹងឯង។ 
ក៖ ទឹកេ4គÔងអីណ៎? 
ខ៖ �៎! ទឹកេ4គÔងអំ4ពឹកហ% ឹង េហMយទឹក4តីជន�ក់ ទឹក4តីែផ̄មអីអ�� ឹងេ� 
សម�មÒ Fរេ4គÔង កកូរ មÒ Fរេ4គÔងfច់អីអ�� ឹងេ�។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎។ ហ% ឹងេហMយេយMងមÐ FបែខR រចូលចិត- េបMមÐ FបែគខO P ំអត់សូវចូលចិត-។ 
ក៖ 6ទ។ ចុះចេ4មÃងចូលចិត-ចេ4មÃងអីែដរ? 
ខ៖ 2នចូលចិត- ដឹងេ4ចÃងចូលចិត-សី̄េទ។ 
ក៖ ចង់f£ ប់ចេ4មÃងអត?់ 
ខ៖ ចូលចិត-ែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 4eន់ែតf£ ប់េ4ចÃងេលងតិចតួចេpយកូនេ�f£ ប់េលងអី។ 
ក៖ ចុះ¦ក់ទងេរ¸ង(គវ gញែខR រ ៃថ ចិន ឥ�Ï  ចូលចិត-េមMលេរ¸ងមួយ�? 
ខ៖ េបM°មចំណូលចិត-ចង់េមMលែតេរ¸ងបុÊណ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ៃថបុÊណ ឬែខR របុÊណ? 
ខ៖ �ស់បុÊណ ហ% ឹងចង់េមMល។ 
សព¤ៃថ<េនះខO P ំដូចUមិន6នេមMលេទUងមួយG% ំេហMយ 
ដូចខ± ិលេមMលហR ងេរ¸ងទូរទស«ន៍ហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ អត់េមMល។ 
ក៖ េពលទំេនរអ៊�4សីចូលចិត-េ�េលងេ9ឯ�? 
ខ៖ ទំេនរេដMរបុណ¬ សព¤ៃថ<ហ% ឹងេដMរែតបុណ¬េទ។ 
ក៖ កមR វ gធីបុណ¬¦នណ៎? 
ខ៖ �៎! កមR វ gធីបុណ¬¦នរហូត។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េហMយែខមួយៃថ<ទីដប់េនះែហលេ�េទ�តេហMយ ែហលេ�! 
ែហលមួយអង®េ�²លែវង។ 
ក៖ ²លែវងេ9ឯ�? 
ខ៖ ²លែវងេ9¥ងេ¶ធØfត់។ 



ក៖ អរ! 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េ9េ¶ធØfត់2ន²លែវងណ៎? 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយ2ន4ស Vកែវលែវងេគ។ 
ក៖ អរ!  
ខ៖ េហMយយកេ�Sក់វត-អូរដូន° វត-រËេចក េហMយក៏�ំពុធបរ gfត់ 
េភÙÃវ¦ងំអស់ហ% ឹង េ�េលងដល់ភ% ំ°េទ�តៃថ<ទីដប់ហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ បន- ិចេ�េណះ បន- ិចេ�េ�ះ °មបុណ¬¦នអូន។ 
ក៖ េដMររហូតណ៎? 
ខ៖ ចូលចិត-េធ¤ Mបុណ¬។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េធ¤ M¦ងំពីរ�ក់ªយ°។ 
ក៖ អូ! េ�¦ងំពីរ�ក់? 
ខ៖ 4តdវe% ហR ង។ 
ក៖ ចុះសុខ(ពª៉ងមិចែដរ? 
ខ៖ អរ! សុខ(ពមិនអីេទដូចUមិនសូវអី4eន់ែតl ²េធ¤ Mទុកម£ង2ª។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េលMសQមេធ¤ Mទុកម£ង2ª បុិនអត់អីេទ ែត6ន2៉សីុន។ 
ក៖ អរ! 6ន2៉សីុនជំនួយណ៎? 
ខ៖ ²ជួយ ជួយេយMង�៎! េពល�េយMងមិនសូវ4សºលអ�� ឹងេឡMង²េ�។ 
ក៖ 6ទៗ។ 
ខ៖ ²េធ¤ MសរៃសេpយេយMង។ 
ក៖ អីª៉! 
ខ៖ ចង់fក់អត់? fក់លួរេមMល 4សºល�ស់េន�សំ̄។ 
ក៖ អ៊ូ ! 4សºលដល់កេន�ក។ 
ខ៖ 4សºលែមន° fកេ�អត់យកលុយេទ។ 
ក៖ អូេខ! អរគុណទុកមុន។ េហMយអ�� ឹង¦ក់ទង និងតÚន- ីវ gញ 
េតMេ9កE Pង4ក Vម4គºfររបស់អ៊�4សី2នអ%កេចះេលងតÚន- ីេទ? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ អត់េទណ៎? 
ខ៖ ែតេបMេ4ចÃងេលងpេលបpឡប់2ន។ 
ក៖ ចុះ¦ក់ទង និងកី´4បSល់អី? 
ខ៖ អត់2ន។ 
ក៖ អត់2នអ%កចូលចិត-េទណ៎? 
ខ៖ មិនែមនមិនចូលចិត-េទ េយMងeR នេពល។ 
ក៖ អត់2នេពលេមMលណ៎? 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយ េមMល! °eត់េមMលេលង កី´4បSល់អី។ 
ក៖ ផ_ះរបស់អ៊�4សីេធ¤ Mរយះេពលប៉ុ�R នG% ំេហMយ? ផ_ះហ% ឹង? 
ខ៖ pេនះអត់េទ pេនះUេÊងេទកូន។ 
ក៖ អរ! អ�� ឹង។ 
ខ៖ ផ_ះេ9េ�ះ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ ែតែចកេpយកូនេÈេហMយ ខ̀ aនឯងមកអង½ Pយ�ំអី²Å ន់េpយpទីពីរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎! េ9អ�� ឹងេ�ខ± ិលខ¤ល់ េ9អ�� ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 



ខ៖ ែតផ_ះេ9ឯេ�ះ េ9ឯគីឡd ¥ងេ�ះេ9Uប់e% ហ% ឹង។ 
ក៖ េ9¥ង2% ក់ហ% ឹងអី? 
ខ៖ �៎! េ92» ង2% ក់។  
ក៖ 6ទ! អ�� ឹងផ_ះហ% ឹងសសរេធ¤ Mពីអី? 
ខ៖ សសរថRខ� ះ េឈMខ� ះ។ 
ក៖ ចុះដំបូលេធ¤ Mពីអី? 
ខ៖ ស័ង¢សី។ 
ក៖ ចុះចិេ�± Ãងេធ¤ Mពីអី? 
ខ៖ េធ¤ MពីេឈM 0£ រ។ 
ក៖ ចុះបងÁ Fចេធ¤ Mពីអី? 
ខ៖ 0£ រហ% ឹង pេនះផ_ះរេប�បបុÊណហ% ឹង។ 
ក៖ ផ_ះហ% ឹងជួលេគfងសង់ ឬជួលេគfងសង់? 
ខ៖ អរ! ជួលេគ4eន់ែតេ4eងដំបូល េ4គÔង េ4eងេ4គÔងរចួ °eត់ៃវខ̀ aនឯង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ម£ងបន- ិចៗ េយMងសន«លុំយអួ។ 
ក៖ 0លហ% ឹងជួលេគអស់ប៉ុ�R ន? 
ខ៖ ហឺុ! អស់ 0លហ% ឹងអស់4បែហលពីរមុឺន ពីរមុឺន46ំហ% ឹង សម័យមុនឥន-ះេទ�ត។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ សម័យហ% ឹងឯងមិន¦ន់េកMតេទ។ 
ក៖ 6ទ។ េហMយមួយែខ េធ¤ Mប៉ុ�R នែខ6នរចួ? 
ខ៖ 46ំG% ំ។ 
ក៖ េធ¤ M46ំG% ំ6នរចួ? 
ខ៖ ចុះម£ងបន- ិចៗ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ េហMយេយMងរកលុយសន«បំន- ិចៗេទ�ត។ 
ក៖ សន« ំៗ ណ៎? 
ខ៖ �៎! សន«មំ£ងបន- ិចៗ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 46ំG% ំ6នរចួផ_ះហ% ឹង។ 
ក៖ ¼� ប់េរ�នជំ�ញអីេទ? 0លពីេ9េកRង? 
ខ៖ ខO P ំអី? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ជំ�ញ2នអីេទ ជំ�ញ¥ងរកសីុអីហ% ឹង ពីេកRងេចះេដរបន- ិចបនÆ aច។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ប៉ុន²មិន6នយកមក4បកបpជីវកមRអី6នេទ 
4eន់ែតlកE Pង4ក Vម4គºfរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ អ�� ឹងឯង េហMយេយMងមក េយMងខំរកសីុចិ�� ឹមកូន ចិ�� ឹមេ�េ� 
លក់ដូរអីេ�។ �អូន�៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 6នេនះទិញេ�ះ ពីេនះពីេ�ះ ែផ�េឈM ែផ�ៃ4ពលក់េ�ចិ�� ឹមកូនេ�។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ហ% ឹងឯង។ 
ក៖ េហMយ¼� ប់េឡMងេ°% តេទ? 
ខ៖ អត់េទ អត់េចះ។ 
ក៖ អត់េចះណ៎? 
ខ៖ េបMេឡMងេបះែផ�ែផ�4កdចេចះ។ 



ក៖ 6ទ។ េដMម4កdចធំអត់? 
ខ៖ េដMម4កdចសម័យហ% ឹងធំៗ ខO P ំនិªយ46ប់េ� េដMមp�ន់0រ Àេនះចង់¦ប។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ េដMមេនះសម័យពីមុនធំៗេហMយខ¿ស់ ខO P ំSក់ជេណ£ MរមួយដូចេដMមf¤ យអ�� ឹង 
េបះបុឹបÊប់ែផ�4កdច6ន46ំផ̀ Fន 46ំផ̀ Fន²េសR Mរប៉ុ�R នរយ ប៉ុ�R ន4eប់ 
2៉ផ̀ Fនែសសិប4eប់។ 
ក៖ បួន46ំដងៃម3 ពីររយ4eប់។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយ! ពីររយ ពីររយUងកE Pងមួយជេណ£ Mរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ កE Pងមួយជុំវ gញេដMមអ�� ឹង ²កម¿ស់ៗេដMមf¤ យ ខ¿ស់UងេដMមf¤ យ 
េនះេដMមេ°% តUe% ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ហ% ឹង4កdចពីេដMម�៎! េហMយេដMម²ធំៗអ�� ឹង ឥឡd វេដMម 
ប៉ុនៗេដMមេម�នេនះXប់អស់េហMយ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 6នែផ�ែតបីដង pេ�ះអត់េទែផ�យូរG% ំ�៎? បួន ដប់G% ំអីអូ? 
ក៖ pហ% ឹង4កdចអីេគ? 
ខ៖ 4កdចេ¶ធØfត់ហ% ឹង។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ េហMយែផ�ធំៗអេ�� ះ េហMយេពល�²ទុំ� សំបក²ផុយដូច4កdចចិនពីេដMម។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ 4កdចចិនសព¤ៃថ< ក៏អត់ផុយែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េ9ែតសំបកស¤ ិតដែដលហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ពីេ40យ អរ! ពីមុនផុយេpយ4ក Vច េហMយសរៃសែស�ក²រហុស។ 
ក៖ អរ! េហMយរស់Uតិ? 
ខ៖ ហ% ឹងល̄�ស់! រស់UតិG< ញ់�៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ សម័យpពតែដលខO P ំេគយកេ�បង̄ត់េហMយ ណ៎ក! 
ចំ0រ4កdចេ94បែហលពីរគីឡd  បីគីឡd ដីអី ធុមខ� ិនមកដល់។ 
ក៖ អូ! ធុមខ� ិនឈÛ P យមក។ 
ខ៖ ហ% ឹងេឃMញl េដMរដល់ចំ0រ4កdចេ¶ធØfត់េហMយ ខំេដMររកេឃMញ 
សម័យហ% ឹងេគ2នេpយលួច េpយអី�៎? េឃMញេគបរpេទះ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ l ពូេអុMយ! សំុមួយមក េហMយÓំ¦ងំេខ�វខO P ំ46ប់េ� 
ឆ¢ ិះែតpេខ�វតិចៗេ�លេទ ខO P ំ46ប់េ�។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ Óំ¦ងំអស់។ 
ក៖ G< ញ់¦ងំអស់ណ៎? 
ខ៖ ²Ü� ន�៎! ²G< ញ់�ស់។ 
ក៖ G< ញ់េហMយ Ü� នេទ�តណ៎? 
ខ៖ Ü� នេទ�ត ហ% ឹងេហMយ! សម័យហ% ឹងអី ក៏Ü� នែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ េជMងតុ េជMងទូអី? 
ខ៖ អត់សីុ6នេទ! ប៉ុែន- សីុ 2នអ%កេ¦សខ�ះសីុែស�កេជMង។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ 2ន�៎? 



ក៖ G< ញ់ណ៎? 
ខ៖ េហMយ²4បែលងេយMងមកអ�� ឹង មិនែមនខO P ំេទ�៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េគ4បែលងមក²េមMលេយMង េមMលសតិpរមRណ៍ េមMលអីអ�� ឹង 
²េដMរេបះេនះេបះេ�ះសីុ យកចូលវ gញ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ ហ% ឹងខO P ំលឺេគlេទ pខ�ះជិតXប់ ²Ü� ន¥� ងំេពកែស�កេជMងហ% ឹង 
0េគ�មសីុៗ សីុៗេ�េpយែតចូលកE Pងេ¶ះ។ 
ក៖ 6ទ! េpយែត6ន4¦ប់4កពះ។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយ។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ េវទ��ស់សម័យហ% ឹង។ 
ក៖ អត់fÄវដូចេយMងសម័យេនះេទ? 
ខ៖ អូ! េយMងឯ�fÄវដូចសម័យហ% ឹង សម័យហ% ឹង²ហួសេហតុដូចនរកេភ� Mង 
នរកែ4បត។ 
ក៖ ហឺុ! ចុះសត¤ៃ4ព2ន¼� ប់ចិ�� ឹមេទ? 
ខ៖ ចិ�� ឹម4ជdក។ 
ក៖ 4ជdកៃ4ព? 
ខ៖ អត់េទ! សត¤ៃ4ពអត់ចិ�� ឹមេទ ចិ�� ឹមែត4ជdក4ស Vក 4ជdកអីហ% ឹង ¼� ប់ចិ�� ឹម 
ប៉ុនឥឡd វេនះឈប់េហMយ ឈប់បួន ដប់G% ំUងេហMយ។ 
ក៖ 6ទ។ ចុះសត¤ ដូចUសត¤េសកអី¼� ប់ចិ�� ឹមេទ? 
ខ៖ អត់ែដលចិ�� ឹមេទ។ 
ក៖ ដងÝ Fវេន�ង¼� ប់ចិ�� ឹមេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ ចុះ¼� ប់ចិ�� ឹមកំ4ប Vក 0ែហងអត់? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ ¼� ប់ចិ�� ឹមឃÇ P ំអត់? 
ខ៖ អត់! មិនែដលចិ�� ឹមេទ។ 
ក៖ មិចអត់ចិ�� ឹមឃÇ P ំ? 
ខ៖ អត់េចះចិ�� ឹម។ 
ក៖ អត់េចះចិ�� ឹម? 
ខ៖ �៎! pហ% ឹងេគ2នវ gធីេគ។ 
ក៖ ចុះបÍÞ ែដល4បឈម ែដលពិ6កបំផុត ¼� ប់ជួបេទ? ពីមុនមក? 
ខ៖ លំ6កអូ? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ លំ6កេរ¸ងអី! លំ6កអត់Ü� ន។ 
ក៖ 6ទ! លំ6កេរ¸ងអត់Ü� ន េហMយេSះ4fយª៉ងមិចេ�ដល់េពលអ�� ឹង? 
ខ៖ ហឺុ! ²°មដំេណMរហ% ឹងឯង 46ក់ែខ²តិចេពកអ�� ឹង េយMងរ gះ េយMង¥េំ� 
ទិញ4តីេឆ̄Mរ 4តីអីយកមកបង់ៗ េf< រៗេបះស� ឹកេនះ េបះ4តºយស� ឹក6ស់ 
4តºយសំ̄អីេគ�នpរបងេយMង េចះែតបង់Sក់អំបិលេpយកូនសីុេ�។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎! េpយែត6នរស់ ហ% ឹងេពលែដល²អត់Ü� ន។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 2៉ហឹកអត់េSយfរអី! េSយfរប£ ីeត់េ�េធ¤ M0រ េហMយ6ន46ក់ែខតិច 
េហMយខO P ំតិចេកMតកូនៗ។ 
ក៖ 6ទ។ 



ខ៖ មួយG% ំមួយៗ េ��មក�eR នែម៉ eR នឪេ9ជិត 
េហMយេ�ពឹង�ក់�េpយេមMលកូន េហMយេដMររកសីុេ9ឯ�6ន។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ អង½ PយេមMលែតកូន េហMយជីវ(ពថយ។ 
ក៖ ប£ ីរក2% ក់ឯងណ៎? 
ខ៖ �៎! េហMយរកេហMយ6ន46ក់ែខតិចេទ�ត។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎។ េវទ� គឺេវទ�ែមន2នែតេយMងេទ គឺេគ4គប់e% ក៏អ�� ឹងដូចែតe% ។ 
ក៖ ដូចែតe% ហ% ឹង។ 
ខ៖ ដូចែតe%  4eន់ែត²ែប�ក2% ក់មhង។ 
ក៖ 0លេ9េកRង¼� ប់4សៃមl េពលធំេឡMងអ៊�4សីចង់េធ¤ Mអ¤ ីេទ? 
ខ៖ 4សៃម នឹក4សៃមl អញធំេឡMងចង់6ន4គºfរដល់ល̄ េហMយចង់6នផ_ះធំ 
េហMយចង់6នមុខរបរអីេpយសមគួរ។ អ�� ឹងេ��៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ែត4eន់ែតនឹកកE Pងេ¶ះមិននិªយស£ ី46ប់អ%ក�េទ 
ែតចិត-េយMងចង់6នផ_ះធំេ9េpយទូលំទូ*យ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ចង់6នដីេpយទូ*យៗអ�� ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ដល់ឥឡd វ6នដីទូ*យ? 
ខ៖ 6នដូច46l% ែដរ។ 
ក៖ 6នផ_ះ 6ន4គºfរ 6ន4គប់អស់េហMយហ% ឹង។ 
ខ៖ 6ន4គប់អស់េ� េ9កE Pង4ក Vម4គºfរខO P ំ¦ងំកូន ¦ងំប£ ី²ដូចl2ន 
²ដូlេSយគន�ងធម៌ែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ប£ ីអត់ផឹក អត់សីុ មិនអ�� ឹង�៎! អត់¦ងំអស់ េហMយកូនមក 
ក៏អត់ជេលMសបឹសអីេទ ²f£ ប់°មឳ²ទ2£ យែដរ 
²4eន់ែតl²មិន6នេធ¤ M0រUÊជ0រអីធំដុំអី ក៏²មិនេលR Mស និង2£ យឪពុក។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ²ល̄និងែម៉ និងពុក និងកូនេ�²េ�។ អ�� ឹង�៎? 
ក៖ អរ! 
ខ៖ ²េ�េSយ! 
ក៖ គន�ងធម៌? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ²អត់UជេលMសបឹសេទកូនេ�¦ងំអស់ ខO P ំេឃMញអ�� ឹងល̄។ 
ក៖ ល̄ែមនែទន។ 
ខ៖ ហឺុ? 
ក៖ ល̄ែមនែទន។ 
ខ៖ ល̄ែមនែទន។ ²មិនល̄ែមនែទនេទ ប៉ុែន-²ដូចl 
²មិនដូចេគលំ6កចិត-និងកូនេ�2៉ េ�អី។ អ�� ឹងេ��៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ អត់លំ6ក4ពºយ។ 
ក៖ អ�� ឹងខO P ំចង់ជ42បសួរមួយេទ�ត មិញគឺក£ ី4សៃម0លពីេកRងណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ 6ទ។ ¼� ប់ចំ�ក4ស Vកេ�េ4©4បេទសេទ? រកសីុអីអ�� ឹង�៎? 



ខ៖ សម័យ! សម័យហ% ឹង0លេ94កមុំខO P ំចង់46l% ែដរ មិនែមនចង់េទ 
46l% ែដរដូចl 
Sក់6តអ�� ឹងខO P ំ46l% ចង់6នជិះ4ក6៉ល់េÄះេ�េលងបរេទស 
ចង់េដMរេលងបរេទស។ អីអ�� ឹង�៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ដល់មកសម័យេនះខO P ំ6នេដMរេ4©4បេទសដូចខO P ំ46l% ែមន។ 
ក៖ ដូចបំណង។ 
ខ៖ 6នជិះ4ក6៉ល់េÄះេហMយ េហMយជិះpេគ�នចិេ�± Ãងេទ�តអត់េចះ¥� ច េចះអី 
សបÉយចិត-និងេមMល។ 
ក៖ េមMលេទស(ពេទ�ត? 
ខ៖ �៎! េមMលេទស(ព។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ែដលេចញពីសី̄! �មអូ អរ! 2៉េឡ។ 
ក៖ 2៉េឡ? 
ខ៖ ដល់2៉េឡជិះយប់ ជិះយប់អត់6នេមMលអី f£ យ។ 
ក៖ ងងិតឈឹងណ៎? 
ខ៖ ងងិតឈឹង! េ�ដល់េ�ះេ2៉ងពីរដន់ដប់។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ ពីរដន់ដប់យប់ ភ� ឺ។ 
ក៖ េ4ចMនេ2៉ងែដរ។ 
ខ៖ �៎! េ4ចMនេ2៉ង េចញពី2៉េឡេ�ហ% ឹងេ2៉ង46ំមួយ*< ច 
េ�ដល់េ�ះេ2៉ងដប់ពីរ 46ំមួយេ2៉ង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ជិះ0ត់សមុទ¬46ំមួយេ2៉ងអត់ភ័យខ̀ aនេfះ 
េ�ដល់ចុះ4ប*នយន-េÄះឥ�Ï មក។ 
ក៖ 4បេទសឥ�Ï ª៉ងមិច? 
ខ៖ �៎! ខO P ំេដMរេ�ដូចl េគl4ពះអង®ថិតេ94បេទសឥ�Ï  េហMយកែន�ង�ខ�ះៗ 
កែន�ងហ% ឹងសី̄ៗខ� ះអ�� ឹង�៎! េយMងេដMរេ�េមMល°មែដលកE Pងជីដក់អូ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ °មជីដក់¦ងំអស់។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ប៉ុនខO P ំមិនែមនអ%កបួស �ំតិចUងអ%កបួស។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ អ%កបួសេគដឹង ដូចជីដក់េគដឹងេហMយ េគេមMលេ�េឃMញ 
េយMង4eន់ែតចំ�6ំនតិចតួចេទ។ 
ក៖ 6ទ! f® ល់។ 
ខ៖ ដូចl វត-ជិត4បពន§  កែន�ងស_ ឹង�ងប�£ �រ¬ ឆ�ង0ត់ 
�ំប£ ី4បពន§ រត់េចញពី2£ យហ% ឹងចំ�េំហMយ�៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េហMយនិងកែន�ង4ពះអង®េ4ពងនិ¦ន នគរសី̄សិ* សី̄កុ! 
កែន�ង4ពះអង®េ4ពងនិ¦ន កែន�ង4ពះអង®ែដលឆ�ងស_ ឹងទឹកល̄ក់ 
pេទះ46ំរយpេទះបរ0ត់ស_ ឹងេpយទឹកល̄ក់ េហMយ4ពះអង®និ¶ន 
4ពះអង®េ4បM4ពះpណន់េ�ដងទឹកហ% ឹងយកមកេpយ4ពះអង®េខqយ ហ% ឹងេហMយ។ 
េហMយ�ំេ4ចMនកែន�ងែដរ ស_ ឹង! ស_ ឹង*ង6បអូ? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ទេន�*ង6ប ឥ�Ï អូ! ហ% ឹងេហMយទេន�*ង6ប 
េហMយ4ពះអង®ចុះពីàន4°យ4តឹងមកៗ មក! មកែដនដីហ% ឹងេ�េមMលទីកែន�ង 



េហMយនិងសី̄! េចតិយ4ពះពុទ§ទិª ពុទ§ទិª�៎? ហ% ឹងេហMយ េ4ចMនែដរហ% ឹង 
និង4បេទស 4បេទសឆ�ង4បេទសមួយេទ�ត�៎? មិនែមន4បេទសឥ�Ï  
4បេទសជិតឥ�Ï ែដរ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ េន6៉ល់។ 
ក៖ េន6៉ល់ណ៎? 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយេន6៉ល់ ហ% ឹងឯង េ�េ4ចMនកែន�ងែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ Êប់មិនអស់េទេ4ចMន។ 
ក៖ Êប់មិនអស់ េ4ចMន�ស់ណ៎? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ ខO P ំអរគុណអ៊�4សីែដល6នផ£ល់0រស23 ស។ អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ 6ទ។ េហMយេរ¸ងែដល2នហូរែហ°ំងពីេដMមរហូតដល់ឥឡd វហ% ឹង។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ 6ទ។ ប៉ុែន-មុននិងប�� ប់0រស23 សហ% ឹង ខO P ំសំុជ42បl 
េeលបំណងគឺេដMម�ីរកqេ9បទពិេfធន៍ 
ក៏ដូចUអ¤ ីែដលអ៊�4សី6នែចក�យហ% ឹង 
េយMងpចទុកេដMម�ីស42ប់0រេរ�នសូ4ត។ អីអ�� ឹង�៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ 6ទ។ អ�� ឹងមុននិងប�� ប់ េតMអ៊�4សី2នមតិេªបល 
ឬក៏សំណូមពរអីស42ប់ដល់កូនេ�ជំ�ន់េ40យ េដMម�ីpចេរ�នសូ4តអី 
អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ �៎! ទីប�� ប់េនះចង់Sស់េត¸ន ដល់កូនខO P ំក៏ដួចUកូនកÇ aយ 
ក៏ដូចUកូន4បUពលរដT¦ងំអស់េដMម�ីl េដMម�ីដំេ�ះ4fយេpយ6ន4សºល 
េpយេយMង6ន4សºល េpយេយMងខំ េបMេ9េរ�នេយMងខំេរ�ន េបMកំពុងរកសីុ 
េយMងខំែស¤ ងf¤ តរក4ទព¬សម�ត- ិស42ប់េយMង�ស់ 
េដMម�ីេpយេយMងនិង6ន4សºល ដល់េពល�ស់េយMងេធ¤ Mអីអត់េកMតេទ 
េpយ6នលុយ0កស42ប់េយMង�ស់េSះ4fយជំងឺ េSះ4fយេដMរេធ¤ Mបុណ¬ 
េធ¤ M¦នអី4សºលបួលខ̀ aនឯងេpយ6នកុំេpយលំ6កេគ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ�� ឹងអរគុណ�ស់។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ជ42ប*។ 
ខ៖ �៎! អូន។     (ចប់)៕ 
 


