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ខ៖ ៦១អូន។ 
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ខ៖ ែខអត់ដឹងេទអូន។ 

ក៖ ដឹងៃថ?អត់? 

ខ៖ អត់េទoអូន។ 
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ខ៖ ខO P ំេ=េខត[«ែកវ។ 

ក៖ េខត[«ែកវ ណ៎? 

ខ៖ �ស់។ 
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ក៖ 6ទ។ 
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ខ៖ �ស់។ មិន§ន់oពត់ចូលេទ! េក)តស³Vª មហ% ឹង។ 
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ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េហ)យខO P ំក៏ តoពតចូល6នខO P ំេ�េ=6ណន់។ 
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ក៖ 6ទ។ ជុំe% េ�? 

ខ៖ អុឺ! អ�� ឹងេហ)យoអូនេអ)យ។ 

ក៖ អរគុណ។ អ�� ឹងចង់ជT-បសួរតិចេទ�តk េត)សT-ប់អ៊�Tសី]̂ល់ 
អ៊�TសីTសºញ់អ៊�Tប UសលកÀណៈTតង់¨? 

ខ៖ ហឺុ! មិនដឹងkTសºញ់Tតង់ចំណុច¨េទoអូនេអ)យ។ េTÂះeត់អត់សូវចុះ 
ពុកែម៉eត់ដណ� ឹងខO P ំ«ំងពីតូចមកk អញអត់េoយយកo¨េទ! េoយយកបិះេភ¤នែងង។ 
អ៊�ខO P ំក៏kអ�� ឹងេoយយកបិះេភ¤ន។ ប� ីខO P ំបិះេភ¤ន¨៎។ 

ក៖ 6ទ។  

ខ៖ េហ)យខO P ំTបែកកអ�� ឹងេ�។ Tបែកកៗេ�ខO P ំរត់េ�6ណន់ េគរត់ពីបរមក។ 
មកជួបe% *រហ% ឹងTបេ3យ។ 

ក៖ 6ទ។ អ�� ឹង*លហ% ឹងៃថ�¯ន់:� ប៉ុ�R ន? 

ខ៖ អត់ៗ អត់-ន¯ន់:� េទoអូន។ េTÂះអស់េហ)យoពតចូលេយ)ង។ 
oពតចូល6ន៤េ§៥ៃថ?ហ% ឹងក៏េយ)ងេ=េភ�ងេ=អីបន[ ិចបនÃ aច។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ »អត់-ន¯ន់:�  មក¯ន់អីេទ។ អត់-ន¯ន់:�  អត់-នតុងចិនអីេទ 
េយ)ងហូប«មបបរ។ 

ក៖ ធមR« T*លកT-លធមR«។ 



ខ៖ អុឺ! 36ំយ 3ធំមR«ហ% ឹង។ 

ក៖ អ�� ឹង§ក់ទងេ�ហ% ឹងបងប¶ ·នវ fញ។ េត)អ៊�Tសី-នបងប¶ ·នប៉ុ�R ន? អ%កអ៊�Tសី? 

ខ៖ ខO P ំ-ន២�ក់។ 

ក៖ Tប Uសប៉ុ�R ន? Tសីប៉ុ�R ន? 

ខ៖ Tប Uស១ Tសី១ហ% ឹង។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ ខO P ំបងេគ។ ប¶ ·នខO P ំTប Uស។ 

ក៖ ប¶ ·នេQR ះអី? 

ខ៖ េQR ះ ពូគក់។ 

ក៖ ពូគក ់ណ៎? 

ខ៖ េនះផ̂ះេធ( )កង់! ប៉ះកង់កែន�ងេនះ។ 

ក៖ 6ទ។ ពូគក់eត់-នTបពនÄេ=? 

ខ៖ -នេហ)យ។ 

ក៖ TបពនÄeត់េQR ះអី? 

ខ៖ ទូច! េQR ះ ទូច។ េហ)យកូន»េម)ល េ�»៤េហ)យ។ 

ក៖ eត់-នកូនប៉ុ�R ន�ក់? 

ខ៖ កូន»៤�ក់។ 

ក៖ ៤�ក់ណ៎? 

ខ៖ �ស់។ 

ក៖ Tប Uសប៉ុ�R ន? Tសីប៉ុ�R ន? 

ខ៖ Tប Uស៣។ Tសី៤ អរ! Tសី១។ 

ក៖ 6ទ។ Tប Uស៣Tសី១ហ% ឹងេQR ះអីខ� ះ? 

ខ៖ បងេគបង°ស់េQR ះ ¾̄ ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ សុវណÅ  oទិត¼ *ទី o«ន។ ៣ ៤ ៥�ក់ហ% ឹងoអូន។ 



ក៖ 6ទ។ អ�� ឹងeត់-នបងប¶ ·ន៥�ក់ ណ៎? 

ខ៖ »-នកូន»៥�ក់។ 

ក៖ កូន៥�ក់? 

ខ៖ �ស់។ 

ក៖ េហ)យកូន§ងំ៥�ក់ហ% ឹង ពួកeត់េរ�ប*រអស់េហ)យេ=? 

ខ៖ េ=សល់២។ 

ក៖ សល់២6ន៣េហ)យ ណ៎? 

ខ៖ �ស់។ 

ក៖ 6ទៗ។ អ�� ឹងអ៊�Tសី -� យរបស់អ៊�TសីេQR ះអី? 

ខ៖ -[ យរបស់ខO P ំេQR ះ �យ�ុ។ំ ឪពុកខO P ំេQR ះ «ឡU ក។ 

ក៖ �យ�ុ ំ«ឡU ក Tស Uកកំេណ)តeត់េ=¨? 

ខ៖ េ=េខត[ក �̈ ល។ េ=ជិត«ែកវ។ 

ក៖ េហ)យ*លពីេដ)មeត់Tបកបមុខរបរអីែដរ? 

ខ៖ អូន! eត់ទិញែតអំបុសេគលក់អ�� ឹង យកអំបុសពីចិនមកលក់ែតអ�� ឹងៗ។ 
អត់ដូចឥឡd វេទ-នែតអំបុសហ% ឹង អំបុសៃដហ% ឹងបបួលេគយកលក់ហ% ឹង។ 

ក៖ េនះក³ន[ក់េបះ:( យអី? 

ខ៖ �ស់ៗ។ ក³ន[ងេបះ:( យកូនខO P ំេចះែតេធ( )េ�។ 

ក៖ ក³ន[ងេនះេបះ6នអីខ� ះេទ�ត? 

ខ៖ េបះៗ ហឺុ! oអូនេយ)ងេបះែផ�អីក៏6ន។ ែតេយ)ងអត់េឡ)ង េបះស° ីក៏6នែដរ។ 
កុំេoយែតេយ)ង។ 

ក៖ េបះលÆ Pតេបះអី6នអត់? 

ខ៖ 6ន។ េបះ6ន§ងំអស់ហ% ឹង។ 

ក៖ 6ទ។ េបះអត់Tជ Uះដល់ដី ណ៎? 

ខ៖ អត់េទ! េយ)ង3ក់*វ »អត់Tជ Uះេទ។ ចូលក³ន[ងហ% ឹង»អត់Tជ Uះេទ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ 6នកូនខO Poំមួយ oខូចេជ)ងហ% ឹង េចះែតលក់េ�។ 



ក៖ 6ទ។ េគ-នoេទះរបស់េគ ណ៎? 

ខ៖ �ស់! oេទះមួយ។ oេទះមីបងTសីមិញ។ 

ក៖ 6ទ។ អ�� ឹងពួកeត់-នរបរល° ៗេ3យ:របរហ% ឹង? 

ខ៖ ល° «អូន។ េដ)មបន[ ិចេទជំÂក់ចិនេ=ហ% ឹងប៉ុ�R នេទ? លឺសូរយកេ6ះចិន េគេ¢! 
អញអត់េoយ»េទរបស់េTច)ន¨ស់អត់យកលុយមកេoយអញ៥០មុឺនេទ។ 

ក៖ អត់អីេទ! eត់រកសីុអ�� ឹង។ 

ខ៖ រកសីុអ�� ឹង េហ)យេចះ6នគុណបុណ¼េទវ«ជួយ។ ដូចkចងអំេ6ះ 
oក³ន[ងហ% ឹងខ̀ aនឯងផង។ លក់អំេ6ះេគ oេ6ះេÇR ស° ីៗេហ% ងផង។ 

ក៖ សព(? 

ខ៖ �ស់។ 

ក៖ អ�� ឹងជីដូនជី«¯ងឪពុក-� យេQR ះអីេគអ៊�Tសី? 

ខ៖ ជីដូនជី«¯ងែម៉ខO P ំអរ? 

ក៖ ជីដូនជី«េ6ះអ៊�Tសី។ ប៉ុែន[¯ង-� យេQR ះអី? 

ខ៖ -៉ក់�យ។ �យខO P ំេQR ះ �យផុន «ៃផ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េហ)យ¯ងប� ីខO P ំ �មុត េហ)យ�យ េអ! េហ)យ«? 

ក៖ ¯ងឪពុក? 

ខ៖ �ស់! ¯ងឪពុក�យមុត «]ន។ 

ក៖ �យមុត «]ន¯ងឪពុករបស់អ៊�Tសី ណ៎? 

ខ៖ ¯ងប� ីខO P ំ។ 

ក៖ ¯ងប� ី។ ឪពុក-[ យ¯ងប� ី ណ៎? 

ខ៖ �ស់។  

ក៖ អ�� ឹងឪពុក-� យ¯ងអ៊�Tសី និងឪពុកអ៊�TសីេQR ះអី? 

ខ៖ �យមុត។ េអ! មិនែមន�យមុតេទ �យមុតមិញេហ)យ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ក៖ �យផុល េហ)យនិង«េស¤ន។ 



ក៖ «េស¤ន ណ៎? 

ខ៖ �ស់។ 

ក៖ ពួកeត់§ងំអស់Tបកបមុខរបរអីែដរ? 

ខ៖ eត់េធ( )ែតអំបុសអ�� ឹងេហ)យ oអូនេអ)យ! ទិញេគលក់អ�� ឹង។ 

ក៖ អ%ករកសីុ ណ៎? 

ខ៖ �ស់។ 

ក៖ 6ទ។  

ខ៖ េហ)យេយ)ងេ=Tស Uកេពញហ% ឹង។ អូ! ហួសេពញេទ�តេ=«ែកវេហ)យ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ »រកសីុអ�� ឹងេ� ដល់eត់េនះ6នខO P ំ។ 

ក៖ អ�� ឹងអ៊�TសីជួយជT-បបន[ ិចkអ៊�Tសី-នបងប¶ ·នរស់េ=េT£Tបេទសេទ? 

ខ៖ អត់េទ! eR នេទ�៎ ខO P ំeR នេទ។ ខO P ំ-នែតបងប¶ ·ន២�ក់ហ% ឹង ប¶ ·នខO P ំហ% ឹង។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ អត់-នេទ។ 

ក៖ អ�� ឹងកូនវ fញ អ៊�Tសី-នកូនប៉ុ�R ន�ក់? 

ខ៖ ខO P ំកូន៦�ក់។ ែតេ=សល់៥េទ ែតមួយ (̄ ក់ មួយខ( ិន។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េ=សល់o (̄ ក់ oខ( ិន oបងVប់6ត់េហ)យ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េ= (̄ ក់មួយ ខ( ិនមួយ។ 

ក៖ (̄ ក់មួយ ខ( ិនមួយ។ 

ក៖ េ=សល់៣េទ�ត? 

ខ៖ �ស់! េ=សល់៣។ បីេគ-នTបពនÄមួយេហ)យ។ 

ក៖ សល់២? 

ខ៖ �ស់។ 



ក៖ ជួយGប់េQR ះeត់6នេទ? អ%កទី១េQR ះអី? 

ខ៖ អ%ក§ងំពីoVប់េ�អី? 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េQR ះ ភ័Tក។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េហ)យេQR ះ សុល។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េQR ះ oÈ៉ញ់។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ oេភត oÉ oថនអស់េហ)យ។ 

ក៖ 6ទ។ ពួកeត់Tបកបមុខរបរអីែដរ? 

ខ៖ �ស់! »Tបកបមុខរបរអីេទ? េប)oថនoខូចែភ%ក»េចះទូេ6ះេគយកលក់អ�� ឹងេ�។ 
Sមួយoេភត o3ច់េជ)ងហ% ឹង។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េនះមួយេ�ះមួអ�� ឹងេ�។ េចះទូលេ6ះេគយកលក់។ 

ក៖ យកលក់េ� ណ៎? 

ខ៖ �ស់។ 

ក៖ ចំេណញ 6នអីសងេគវ fញេ� ណ៎? 

ខ៖ �ស់។ 

ក៖ 6ទ។  

ក៖ ហឺុ! oអូនេអ)យេ�លក់H? យៗ ទT-ំ6នអស់។ ចុះេយ)ង«មផsរេពញ§ងំអស់េហ)យ។ 

ក៖ ប៉ុ�R នៃថ?យកមកម�ង? 

ខ៖ េ�Tពឹក�? ចមកវ fញអ�� ឹងេ�។ ែតៃថ?េនះ»អត់6នេ�លក់េទ។ 

ក៖ 6ទ។ អត់អីេទេ�Tពឹកមក�? ចល° «។ 

ខ៖ �ស់។ ែដលពិ6កចិត[¨ស់oអូនេអ)យ e% េនះេជ)ងអ�� ឹងេពលយប់េឡ)ងឈឺ។ 
េគkេoយ*ត់េទ�តឆ° ឹង»េល)កÊលជងªង់6ន»អត់Tពម*ត់ហ% ឹង ¨៎។ 



ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េហ)យoខូចែភ%កហ% ឹងអ�� ឹងែដរ។ 

ក៖ ខូចែត-À ង«អី? 

ខ៖ ខូចែត-À ង�ស់។ ែត»េ=ឈឺ¨oអូន »េ=តូច។ 

ក៖ េក)តអី6ន (̄ ក់? 

ខ៖ kលឺបងៃថ�ខO P ំ§ងំអស់ហ% ឹង។ 6នខO P ំែឆ°កនិ�យពីឆË aត។ o (̄ ក់ែភ%កហ% ឹង»ខO P ំអីប� ីខO P ំ 
*លេ R̄ ចប� ីខO P ំេ=ហ% ឹង េ�េលង3ក់ពីេល)រÌមូ៉កÉ់ក់រÌមូ៉ក់ធមR«ហ% ឹង។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ 3ក់ពីេល)រÌមូ៉ក់ហ% ឹង រស់oអូនៗ រស់oបងៗរស់oអូន oបង*ន់ឈឺរុកញិច។ 

ក៖ រុកែភ%ក? 

ខ៖ �ស់! *ន់ឈឺអ�� ឹងរត់ដួលអូ! 

ក៖ អរ! 

ខ៖ បុកញិចអ�� ឹងេ�។ ញិច6ន (̄ ក់ (̄ ក់មិន§ន់6ន៣ែខផង។ eត់យកoេភត 
កូនខO P ំo3ច់េជ)ងយកេ�ៃTព។ យកេ�២�ក់oÉ 
oÉរត់»ក៏kែម៉េអ)យពិ6កឈ̀ ·សេ=ក� PងៃTពពិ6ក។ 
ខO P េំលងeត់េoយេ�*ប់ៃTព-នស° ីរត់មក6ន៣ៃថ?eត់មក :R នeត់មក«ម។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ :R នeត់មក«មoេភត oÉ។ អូ! អ%កមកេហ)យអ%ក។ អ%កមកហូប6យេ«ះេភត É 
េភ¤នអីសីុ។ សីុ6យeត់អត់ហូបេទ eត់អងË Pយអត់§ន់T6ប់េoយេយ)ងហូបសិនេ� 

�̄ ចេយ)ង»ស̀P តេពក។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េភ¤ន �ង§ញ*បិតមកអ�� ឹង។ មី�ង េភ¤ន! មិចអ%កេoយហូប6យមិច? 
េណះoករអញo។ oមិច oេភត 
oេភ3ច់េជ)ងTeន់oេភត3ច់េជ)ងខO P ំÉ� ក់�នពីៃដភុស។ 

ក៖ េក)តអី6ន3ច់េជ)ង? 

ខ៖ ផÍ Pះមីនអូ! 

ក៖ អរ! 

ខ៖ ៃថ?ហ% ឹងេចះoប¶ ·នរត់6នមក២ៃថ?មុន oេភត3ច់េជ)ង6ត់េហ)យ។ 
koេភត3ច់េជ)ងខO P ំÉ� ក់�នពីៃដ។ អូ! oមិចអ%ក េហ)យេ=¨ៗ។ អញដឹកយកមកេពទ¼ 



ដល់េពទ¼ហ% ឹងេoយeត់េ=អងË Pយ។ េ R̄ ចប� ីខO P ំ ចុះ*លហ% ឹងរÌមូ៉ក់កង 
មិនែមនរÌមូ៉ក់-នម៉ូ តូអីអេ�� ះេទ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ កងហ% ឹង អត់ហូបទឹកអត់ហូបអី oវក៏អត់§ន់េ3ះ េហ)យហូប6យ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ រត់វ Îង េ�វ Îងអ�� ឹងេ�។ ដល់េឃ)ញកូនអ�� ឹងេ� ក៏Tសក់ទឹកែភ%ក។ 

ក៖ eត់oចÂក់េជ)ងសប�និមិត[6នេទ? 

ខ៖ Âក់6នអូន។ Âក់6ន ែតដូចឆ° ឹងេយ)ង»ដុសេគេoយ*ត់េទ�ត។ 
*ត់េល)កÊលជងªង់»អត់Tពម*ត់។ យប់េឡ)ង»ឈឺអ�� ឹងេ� េTÂះឆ° ឹង»ដុះ។ 

ក៖ 6ទ។  

ខ៖ េយ)ង*ត់»មិន§ន់ឆ° ឹង»ដុះ។ ខO P ំ»ែឆ°តេដកTពÏយ។ 

ក៖ ចុះeត់oយុប៉ុ�R នH% ំេហ)យ? 

ខ៖ ដឹងoយុប៉ុ�R នេហ)យេទ? ២២Sងេហ)យជិតចូល៣០េហ)យ។ 

ក៖ eត់េ�ៃTព¨6នផÍ Pះមីន? H? យអត់? 

ខ៖ េគេ¢ចVÐ ល់។ 

ក៖ ភ% ំចVÐ ល់អី? 

ខ៖ �ស់។ 

ក៖ ប៉ុ�R នH% ំេហ)យ? 

ខ៖ ៤ ៥H% ំេហ)យ។ 

ក៖ អរ!  

ខ៖ អ�� ឹង6នខO P ំវេង(ងសុងមិនដឹង¨ណីGល់ៃថ?។ 

ក៖ 6ទ។ អ�� ឹងសT-ប់អ៊�Tសី]̂ល់។ ប� ីរបស់អ៊�TសីេQR ះអី? 

ខ៖ ]ន់ េភ¤ន។ 

ក៖ 6ទ។ េហ)យ*លពីេដ)មeត់Tបកបមុខរបរអីែដរ? 

ខ៖ Éក់រÌមូ៉កអូន។  

ក៖ រÌមូ៉ក? 



ខ៖ Éក់រÌមូ៉កេជ)ងេយ)ងហ% ឹង។ 

ក៖ ប� ីអ៊�Tសីeត់ចូលចិត[ពិ:រមÑ ·បអី? 

ខ៖ ស° ីក៏eត់ហូបែដរ។ ែតeត់Teន់keត់ហូបT:បន[ ិចបនÃ aចហ% ឹងeត់ហូបេហ)យ។ 

ក៖ ដឹងkeត់-នបងប¶ ·នប៉ុ�R ន�ក់េទ? 

ខ៖ បងប¶ ·នeត់៥�ក់។ 

ក៖ 6ទ។ Tសីប៉ុ�R ន? Tប Uសប៉ុ�R ន? 

ខ៖ Tសី២ Tប Uស៣។ 

ក៖ អ៊�TសីoចជួយជT-បេQR ះពួកeត់6នេទ? 

ខ៖ 6ន! េQR ះបងបង°ស់ បងផន។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េហ)យប�̂ប់មក6នប� ីខO P ំ េភ¤ន។ េភ¤នមក6ន oេវ Òន។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ សុ©ព ផុល។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ �ស់។ 

ក៖ ពួកeត់Tបកបមុខរបរេធ( )អីែដរ? 

ខ៖ អ%ក¨េគ? 

ក៖ បងប¶ ·ន។ 6ទ! បងប¶ ·ន¯ងប� ី? 

ខ៖ បងប¶ ·ន¯ងប� ីខO P ំេគេ=ចំ*រ។ េ=ឯៃTពខO P ំមិនដឹងេគេធ( )*រអីេទ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េប)oេវ Òនេគេ=េនះ េគលក់អី»Ì ន់Sមួយប� ីTបពនÄេគ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េប)មីអូេគេ=េពញ ហួសពីេពញេទ�តជិត«ែកវ។ 

ក៖ 6ទ។ ជិត«ែកវ ណ៎? 

ខ៖ �ស់។ 



ក៖ េខត[ក �̈ លដឹង? 

ខ៖ �ស់! េខត[ក �̈ ល។ 

ក៖ អរគុណអ៊�Tសីែដល6នជT-បអំពីប� ី េហ)យនិងបងប¶ ·នរបស់eត់។ 
អ�� ឹង§ក់ទងហ% ឹងអ៊�Tសីសុខ©ពមិចែដរ? 

ខ៖ សុខ©ពខO P ំអរ? 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ oអូនេអ)យ! kមួយៃថ?*ត់មួយកអ�� ឹងេ�។ ឈឺមិនេចះចប់មិនេចះេហ)យ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ ឈឺ»វេង(ងសុង «ំងពីខO P ំវេង(ងមិនដឹងស° ីេ�ស° ីេទ។ ថកៃងេនះខO P ំនិ�យ6នល° ។ 

ក៖ និ�យ6នល°  ណ៎? 

ខ៖ �ស់! មិនដឹងខុស ឬTតdវេទ។ ែដលមុននិ�យ6នល° ។ 

ក៖ គួរសម យល់ដឹងេTច)នណ៎◌៊ 

ខ៖ �ស់។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ ខO P ំវេង(ងេTច)ន¨ស់oអូនេអ)យ។ 

ក៖ អត់អីេទអ៊�Tសី�ំ6នចÊស់ យល់ដឹងTតឹមTតdវ។ 
ែតTeន់ែតអ៊�Tសីឧសsនិ�យkខ̀ aនឯងវេង(ង «មពិតខ̀ aនឯងដឹងkខ̀ aនឯងេហ)យ។ 

ខ៖ �ស់! ដឹងេហ)យ។ ប៉ុនoអូនេអ)យដឹងែតមួយែភ�តហ% ឹង6ត់©� មឥឡd វេហ)យ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េលងដឹង។ 

ក៖ អត់អីេទេយ)ង�ប់េផ�)មគិតបន[ ិចេ�េដ)ម�ីេoយេយ)ង�ប់េផ�)មចÊស់េឡ)ងវ fញ¨៎។ 
អ៊�Tសី*លពីតូចអ៊�Tសីេរ�ននូវឯ¨ែដរ? 

ខ៖ �ស់! ខO P ំេ=ឯTស Uក«ែកវឯេ¨ះ។ េរ�នេ=ជិត«ែកវ េខត[ក �̈ ល េ=សឹ̂ង។ 

ក៖ 6នk% ក់ទីប៉ុ�R ន? 

ខ៖ oអូនេអ)យខO P ំេរ�ន6នបន[ ិចហ% ឹងoពត»ចូល។ មិន§ន់oពតេទខO P ំរត់មក6ត់ដំបងហ% ឹង 
រត់មក6ត់ដំបង6ន១H% ំហ% ឹងoពត»ចូលTបេ3យ។ 

ក៖ 6ទ។ អ�� ឹងេរ�ន6នតិចែដរ ណ៎? 



ខ៖ អត់េរ�ន6នប៉ុ�R ន Teន់ចូលk% ក់េយ)ធមR«ហ% ឹងបន[ ិចបនÃ aចហ% ឹង។ 
T:ប់េគេផ°)លេគអីហ% ឹងអស់េ�។ 

ក៖ 6ទ។ សT-ប់អ៊�Tសី]̂ល់ 
§ក់ទងហ% ឹងជីវ©ពរស់េ=ពីេដ)មេ=សព(ៃថ?មួយ¨ល° Tបេស)រSង? 

ខ៖ េរ¤ងល° Tបេស)រoអូនេអ)យ! ចុះេ=Sមួយកូនហ% ឹង។ 

ក៖ 6ទ។ ចុះសុខ©ពអ៊�Tសីមិចែដរ? 

ខ៖ ឈឺនឹងខÕ ិលនិ�យ។ »ឈឺេនះឈឺេ�ះGល់ៃថ?ហ% ឹង។ 

ក៖ សុខ©ពពីមុន េហ)យឥឡd វេនះមួយ¨ល° Sង? 

ខ៖ ពីមុនល° Sង ឥឡd វ»េនះេហ)យ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ អងË Pយអ�� ឹងឥឡd វ»រ Îងអស់េហ)យ សÖ ត់ៃដសÖ ត់អស់េហ)យ។ 

ក៖ តដូចខO P ំ តែតTបឹង×ត់។ 

ខ៖ សÖ ត់ៃដអ�� ឹង6ក់េហ)យ។ 

ក៖ អ៊�Tសីឧសsហ៍Tកវ Òអ�� ឹង¨? 

ខ៖ េទ េចះTកវ Òអ�� ឹងែដរ េហ)យពុត។ 

ក៖ 6ទ។ អ៊�Tសី§ក់ទង*លេ=េកRងÉ� ប់េរ�នចំអិនមÑ ·បេទ? 

ខ៖ អត់oអូន។ 

ក៖ អត់េទ ណ៎? 

ខ៖ អត់។ 

ក៖ អ�� ឹងអ៊�TសីេចះចំអិនមÑ ·បពី¨មក? 

ខ៖ េចះពីេ R̄ ចែម៉បន[ ិចបនÃ aចហ% ឹងoអូនេអ)យ។ ប៉ុនkមÑ ·បអីH? ញ់ល° អីអត់េចះេធ( )េទ។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ មិនេចះេធ( )េទ។ 

ក៖ េហ)យអ៊�Tសីចូលចិត[ពិ:រមÑ ·បអីSងេគ? 

ខ៖ មÑ ·ប អត់ដឹងkចង់មÑ ·បអីSងេគ េTÂះTតdវ§ងំអស់។ 

ក៖ 6ទ។ 



ខ៖ មÑ ·ប§ងំអស់េហ)យេចះេគេធ( )េoយ។ 

ក៖ អ�� ឹងេoយែតឆ° ិនoចពិ:រ6ន ណ៎? 

ខ៖ �ស់។ ពិ:រ6ន ែតoអូនេអ)យ»ហូបតិចៗហ% ឹងេហ)យៗ។ 

ក៖ អ៊�Tសីចូលចិត[ចេTម¿ងអីេទ §ក់ទងចេTម¿ង? 

ខ៖ អូ! អត់េទអូន។ 

ក៖ េចះ:� ប់អត់? 

ខ៖ ចូលចិត[:� ប់ Teន់kេTច¿ងអត់ចូលចិត[េTច¿ងេទ។ 

ក៖ 6ទ។ េរ�នេTច¿ងេ�? 

ខ៖ ចង់េរ�ន¨ស់ែដរ។ េរ�នេនះេហ)យប៉ុន»មិនេចះ។ 

ក៖ េហ)យចូលចិត[:� ប់បទសម័យ ឬបទបុGណ? 

ខ៖ ចង់:� ប់បទបុGណពីមុនមក។ ែតឥឡd វដឹងស° ីៗ។ 

ក៖ ចុះេរ¤ង©គអ៊�Tសីចូលចិត[េម)លេរ¤ង©គអីែដរ? 

ខ៖ អរ! oអូនេរ¤ងស° ីក៏េចះចង់េម)លែដរ។ េម)លេចះoេនះoេ�ះ§ងំអស់ហ% ឹង។ 

ក៖ ែខR រៃថអី ណ៎? 

ខ៖ �ស់។  

ក៖ ឥ Ø̈ ? 

ខ៖ េចះចង់េម)ល§ងំអស់។ េគ�ក់េoយេម)ល េចះេម)លេ�េម)លេហ)យ។ 
ែតេម)លយូរៗេ�កូនេ¢មួយចប់េរ¤ង។ េម)លល° អ�� ឹងេម)លៗេហ)យ6ត់អស់រលីង។ 

ក៖ េពលទំេនរអ៊�Tសីចូលចិត[េ�េលងេ=ឯ¨? 

ខ៖ ខO P ំ-នែតផ̂ះអ៊� កÆ aយហ% ឹង។ អ៊�¯ងេក)តផ̀ ·វផ̂ះ«មន -ែតេ�ផ̂ះមួយហ% ឹង។ 
ខO P ំមិនដឹងេ�¨េទ�ត។ េហ)យចំ¨ផ̂ំះប¶ ·នខO P ំហ% ឹងប៉ុន។ 

ក៖ 6ទ។ អ�� ឹង§ក់ទង និងេខត[ វ fញ។ 
«ំងពីេកRងមកដល់ឥឡd វអ៊�TសីÉ� ប់6នេ�េលងេខត[¨ខ�ះអ៊�Tសី? 

ខ៖ ហឺុ! oអូនអត់6នេដ)រេ�¨េទ។ េTÂះខO P ំេចញពី6ណន់មក 
ខO P ំមកេ=6តដ់ំបងមករបូតទល់ឥឡd វ។ េ�ភ% ំេពញមួយ:រែដរ ប¶ ·នេគយកេ�6ន៣ 
៤ៃថ?ខO P ំTតឡប់មកវ fញ។ 

ក៖ 6ទ។ 



ខ៖ េ�Tស Uកហ% ឹង6នប៉ុន% ឹង។ 

ក៖ អ៊�TសីÉ� ប់េ�េលងេខត[េស�មGបេទ? 

ខ៖ អត់េទអូន។ អត់:ª ល់េទ។ 

ក៖ :ª ល់T6:ទអងªរវត[អត់? 

ខ៖ អត់។ 

ក៖ :ª ល់ភ% ំគូែលនអត់? 

ខ៖ អត់។ 

ក៖ េ=េខត[6ត់ដំបងេយ)ង :ª ល់ភ% ំេខ�វអត់? 

ខ៖ អត់:ª ល់េទoអូន។ kអត់-ន6នេដ)រេ�¨រចួេទ។ 

ក៖ 6ទ។  

ខ៖ �៉ងេTច)នែតវត[េÂធÙ«វង�ហ% ឹង វត[ថRីហ% ឹងខO P ំ»¨ស់េហ)យ។ 

ក៖ អ៊�Tសីេ=ក� PងTក UមTគÏ:ររបស់អ៊�Tសី-នអ%កចូលចិត[ត³ន[ ីេទ? 

ខ៖ េទ -ន»េចះេលង េចះេTច¿ងអ�� ឹងេ� កូនខO P ំoទី៤។ 

ក៖ 6ទ។ េចះេTច¿ង ណ៎? 

ខ៖ េចះេTច¿ងេលងកមR វ fធីស° ីហ% ឹងេចះែតេTច¿ង។ 

ក៖ ចុះ§ក់ទង និងកីºTប3ល់ក� PងTក UមTគÏ:ររបស់អ៊�Tសី-នអ%កចូលចិត[េទ? 

ខ៖ អត់េទ។ 

ក៖ អត់សូវ-នេទ ណ៎? 

ខ៖ អត់េទ។ 

ក៖ ចុះ§ក់ទង និងក³ន̂ឹម :GÌ »Ì ន់ Gវំង់ ចូកកំពឹស -៉រ Òសុន។ 
េ=ក� PងTក UមTគÏ:ររបស់អ៊�Tសី-នអ%កចូលចិត[េទ? 

ខ៖ -ន ដូចkេពលបុណ¼ឯ¨ឯណីេចះែតេ�េហ)យ។ 

ក៖ Gេំលង? 

ខ៖ �ស់។ េប)kេរ¤ង3ល់អីអត់េទ។ 

ក៖ ផ̂ះរបស់អ៊�Tសី:ងសង់រយះេពលប៉ុ�R នH% ំេហ)យ? 

ខ៖ ផ̂ះេនះមិនែមនផ̂ះខO P ំេទ ផ̂ះកូនខO P ំ។ ផ̂ះខO P ំឯេ¨ះ។ 



ក៖ 6ទ។ ហ% ឹងផ̂ះហ% ឹង:ងសង់ប៉ុ�R នH% ំេហ)យ? 

ខ៖ េទ)បសង់6ន២H% ំេនះឯង។ 

ក៖ អរ! 

ខ៖ េTÂះពីមុននូវនឹងេគ។ ប�̂ប់មកសង់Sមួយកូនo6ក់េជ)ងហ% ឹង។ 

ក៖ 6ទ។ េហ)យផ̂ះេនះេធ( )ពីថR ឬក៏េធ( )ពីេឈ)? 

ខ៖ ផ̂ះខO P ំអី? 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ េធ( )ពីេឈ)ហ% ឹង-នថRឯ¨ េឈ)និងoសូរkល°  ែTគកូនខO P ំ១ ខO P ំ១។ 
ែTគ6ក់ែបកេចះែត3ក់េដកេ�។ 

ក៖ មិញ§ក់ទងហ% ឹងផ̂ះ។ ផ̂ះរបស់អ៊�Tសីសសរេធ( )ពីអី? 

ខ៖ ខO P ំេធ( )ពីេឈ)ហ% ឹង។ 

ក៖ េឈ) ណ៎? 

ខ៖ �ស់។  

ក៖ ចុះដំបូលេធ( )ពីអីដំបូល? 

ខ៖ ស័ងªសី។ 

ក៖ ចុះជេ�Õ ¿ងពីអី? 

ខ៖ ស័ងªសីែដរ។ ែតស័ងªសីហ% ឹងសុទÄែត�ស់ៗ។ េគយកមកេចះែត3ក់េ�។ 

ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ oដំបូលក៏អត់-ន6នៃវែដរ។ 

ក៖ ចុះបង¶ aចេធ( )ពីអី? 

ខ៖ អត់-នបង¶ aចផងoអូន។ 

ក៖ អ�� ឹង§ក់ទង និងរបងផ̂ះេធ( )ពីអី? 

ខ៖ អត់-នរបង។ ខO P ំ-នែតអ�� ឹង-នរបងអី។ 

ក៖ ទំហំដីធំេទទំហំដីផ̂ះ? 

ខ៖ 6នTបែហល៥ ៦ែម៉Tតហ% ឹងឯង។ ប៉ុន% ឹងoអូនឯងេម)លប៉ុន% ឹង។ 

ក៖ 6ទ។ ៣ ៤ែម៉Tត ណ៎? 



ខ៖ �ស់។ 3ក់៤ែម៉Tតចុះ។ 

ក៖ 6ទ។ ផ̂ះរបស់អ៊�Tសីហ% ឹង:ងសង់ប៉ុ�R ន6នេហ)យ? 

ខ៖ oអូនេoយេគស់ែត២ៃថ?ហ% ឹង។ 

ក៖ ជួលេគេធ( ) ណ៎? 

ខ៖ �ស់! ២ៃថ?។ 

ក៖ 6ទ។  

ខ៖ ចុះ២ៃថ?ហ% ឹងTeន់េគេធ( )េល)កសសរ េល)កដំបូលែតប៉ុន% ឹង។ oជេ�Õ ¿ងអីេនះកូនេចះែត6ន 
េចះែតៃវេ�ស័ងªសី¨6នសំុេគមក3ក់6ំង បង¶ aចេ�ះអត់§ន់6នបំេពញ។ 

ក៖ §ក់ទង និងជំ�ញវ fញ«ំងពីេកRងមកដល់ឥឡd វ អ៊�TសីÉ� ប់6នេរ�នជំ�ញអីខ� ះ? 

ខ៖ អត់6នេរ�នអីេទoអូន។ eR ន6នេរ�នអីេ:ះេឡ)យខO P ំ។ 
េTÂះមិន§ន់6នប៉ុ�R នផងoពតចូលមក េចញពីTស Uកមក6ត់ដំបងេណះ ប៉ុ�R នH% ំ។ 
រត់ពីTស Uកមកដល់6ត់ដំបងប៉ុ�R នH% ំoពតចូល។ 

ក៖ 6ទ។ ចុះអ៊�TសីេចះតÊញរៃវេទ? 

ខ៖ អត់oអូន។ 

ក៖ É� ប់3ដំំ¨េំទអ៊�Tសី? 

ខ៖ អត់េចះ អត់-ន6ន3អំីoអូន។ េយ)ង6នអី3េំប)េ=Tស Uកេគឯេណះ។ 

ក៖ É� ប់េឡ)ងេ«% តអត់? 

ខ៖ �ស់! ប� ីខO P ំេឡ)ងេ«% ត។ 

ក៖ អ�� ឹង! 

ខ៖ �ស់! ប� ីេឡ)ងេ«% តលក់អីហ% ឹង។ 

ក៖ លក់6នប៉ុ�R នH% ំ? 

ខ៖ ប� ីខO P ំេឡ)ង6នប៉ុ�R នH% ំeត់:� ប់? េឡ)ង6ន៤ ៥H% ំ។ 
មិនដល់៥H% ំផងេទ6នeត់:� ប់េឡ)ងេ«% តលក់ហ% ឹង។ 

ក៖ É� ប់េធ( )ក³ន[ក់ បងª ីលក់អត់? Sល? 

ខ៖ អត់េចះេធ( )េទក³ន[ក់។ េប)អំបុសេចះ 6នេចះេធ( )អំបុស។ េធ( )អំបុសៃដេយ)ង 
*លេយ)ងេ=ភ% ំេពញេចះចងអំបុសTកងហ% ឹង។ ែតឥឡd វរកេធ( )ក៏មិន6ន រកទិញក៏មិន6ន។ 

ក៖ 6ទ។ É� ប់ចិ�� ឹមសត(ពីមុនមកេទ? 



ខ៖ អត់េទoអូន អត់ចិ�� ឹមសត(អីេទ។ 

ក៖ ចុះសត(ៃTពÉ� ប់ចិ�� ឹមេទ? 

ខ៖ អត់។ សត(Tស Uកមិន6នចិ�� ឹមផង ចិ�� ឹមសត(ៃTពឯ¨6នចិ�� ឹម។ 

ក៖ សត(ៃTពដូចSសត(កTប Uក *ែហងអីÉ� ប់ចិ�� ឹមេទ? 

ខ៖ អត់េទៗoអូន។ 

ក៖ ចុះសត(េសក? 

ខ៖ អត់។ 

ក៖ «ំពីេកRងរហូតមកដល់ឥឡd វអ៊�TសីÉ� ប់ជួបបÚÐ ែដលពិ6កេ3ះT:យេទ? 

ខ៖ ហឺុ! oអូនេអ)យGល់ៃថ?»ពិ6ក¨មួយកូន (̄ ក់ែភ%ក ¨មួយកូន3ច់េជ)ង 
¨មួយខO P ំ»វេង(ង។ 

ក៖ េហ)យចុះអ៊�Tសីេ�េធ( )មិចខ� ះេដ)ម�ីល° Tបេស)រ? 

ខ៖ មិនដឹងេធ( )មិច វេង(ង និងនិ�យSមួយអូនឯងហ% ឹងេ�តិចៗេទ 
េទ)ងេនះេភ�ចអស់េហ)យមិនដឹងស° ីៗ។ 

ក៖ 6ទ។ ចុះអ៊�Tសី§ក់ទង និងបទពិេ:ធន៍ល° ៗវ fញអ៊�Tសី-នេទ? េ=ក� Pងជីវ fតរបស់អ៊�Tសី? 

ខ៖ អត់េទoអូន អត់ែដរ។ 

ក៖ រកនឹកេម)លែTកង-នអីល° ៗ។ 

ខ៖ 6នេធ( )អី6នល° oអូន? ចុះTeន់មួយែភ�តៗមកoពតេគចូលេ� oប� ីខO P ំVប់ 
កូនខO PVំប់oកូន3ច់េជ)ងរហូតទល់ឥឡd វ។ 6នខO P ំវេង(ងហ% ឹង¨។ 

ក៖ 
ចុះឥឡd វបទពិេ:ធន៍ល° ៗដូចS6បេរ�ប*រ-នកូន-នអីអូ-នបទពិេ:ធន៍ល° ៗេ�អត់? 

ខ៖ ចុះេប)េរ�ប*រពីដំបូង»ល° េហ)យ។ េរ�ប*រមិន§ន់េនះល° -នអីយំe% Sមួយប� ីTបពនÄហ% ឹង 
េចះល° 6នកូន១។ ត6នកូន២oពតេគចូលTបេ3យ។ 

ក៖ oហ% ឹងឯងបទពិេ:ធន៍ល° ៗ។ 

ក៖ 6ទ។ េយ)ងែតង-នទុកខ�ះ -នលំ6កខ�ះែត-នសបÊយរ ÒកGយខ�ះ ណ៎? 

ខ៖ �ស់។  

ក៖ េហ)យអ៊�TសីÉ� ប់សបÊយ*លេ=េកRង ធំេឡ)ងេធ( )អី? 

ខ៖ ខO P ំអត់6នដឹងចង់េធ( )អីoអួនេអ)យ េTÂះខO P ំទទួលេពលអំបុសលក់ហ% ឹង។ 



ក៖ 6ទ។ 

ខ៖ -នេធ( )អីទទួលែតអំបុសេគលក់អ�� ឹងេ�។ េទ)បមកេរ�នចងខ̀ aនឯង6នេចះចងេចះអី។ 
កូនេគទិញអីមកចងេ�លក់។ 

ក៖ 6ទ អរគុណ។ អ�� ឹង*រស-. ស6នមកដល់ទីប�� ប់េហ)យ។ ប៉ុែន[មុន 
និងប�� ប់ខO P ំអរគុណដល់អ៊�Tសីែដល6នផ�ល់*រស-. ស។ 
េហ)យអ៊�TសីដូចខO P ំជT-បអ៊�Tសីអ�� ឹងkេeលបំណងៃន*រស-. សហ% ឹងគឺេដ)ម�ីរក�ទុកេ=ជីវTបវ
ត[ ិរបស់អ៊�Tសី]̂ល់ទុកដល់កូនេ�ជំ�ន់េT*យ។ េហ)យក៏ចង់ជូនពរេoយអ៊�Tសី-នសុខ©ពល°  
េហ)យពg�មTសºញ់សុខ©ពេoយ6នេTច)នអ�� ឹងេ�¨ 6ទ។ 
អ�� ឹងសូមអរគុណេTច)នអ៊�TសីសំុជT-ប�¨។ 

       

 

 

 

 


