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(<រសែង>បពីខA B ំ7ទ សី1 ខA B ំដឹងGអH ីIងំអស់ែដល'៉ក់របស់ខA B ំ 
7នែចកNយPមួយខA B ំ7ទ 
គឺP<រពិតែដល7នេកTតេឡTងកV BងWកជីវ Yតរបស់Zត់ែមន។ខA B ំពិតP'ន\រ
ម+ណ៍ដឹងគុណរបស់Zត់ែដលមិន\ច<ត់ៃថb7នែដលZត់7នខិតខំពcdម
ចិef ឹមបី7ច់កូនៗេIះបីPZត់ពំុសូវ'ន3ទពiសមjតk ិេ3ចTនដូចេគក៏េmយប៉ុែនk
Zត់7នចិef ឹមបី7ច់និងអប់រnខA B ំ7នd៉ងលo ។PពិេសសខA B ំ7នេរpនេមេរpនជីវ Y
តd៉ងេ3ចTនqមរយះZត់េrះគឺេមេរpនពី<រតសូ៊កV BងWកជីវ YតេIះបីPជួបឧ
បសគud៉ងvក៏មិន3ត5វចុះNញ់xែដរ។) 
 
ក៖ ជំzបសួរ'៉ក់! 
ខ៖ N៎! ជំzបសួរកូន! 
ក៖ ខA B ំ7នេ*+ ះ ែហម សី1 េហTយ3ត5វនិងៃថ}ទ ី២៣ ៃថ} ច័ន�  ែខ ៧ W%  ំ២០១៨។ 
ខA B ំនឹងេធH Tបទស'( រ'៉ក់របស់ខA B  ំែដលទីqំងែដលខA B ំស'( សហ% ឹង គឺេ�ផ�ះេលខ 
២៦៤ ផ� �វ ១៥ ភូម ិសំបូរ ស�u ត់ ដេ�u រ ខណ�  ដេ�u រ េ�កV Bងzជ�នីភ% ំេពញ។ 
អe� ឹងអត់េIស'៉ក់ខA B ំនឹងNប់េផkTមស'( ស'៉ក់េហTយv!  
ខ៖ N៎! 
ក៖ អត់េIស'៉ក់េ*+ ះរបស់'៉ក់ពិត37កដ 
qមអតkស�� ណបន'៉ក់េ*+ ះអីែដរ? 
ខ៖ ងួន វន% ី 
ក៖ ងួន វន% ី េហTយ'៉ក់'នេ*+ ះេ�េ3�េទ? 
ខ៖ អត់េទ េ*+ ះនីហ% ឹង។ 
ក៖ អត់'នេគmក់េ*+ ះេ3�ឲ'៉ក់េទន!៎ 
ខ៖ អត់េទ! 
ក៖ េហTយសពHៃថ}ហ% ឹង'៉ក់'ន\យុប៉ុr+ នW% ំេហTយ'៉ក់? \យុប៉ុr+ ន3បែហលៗ? 
'៉ក់េកTតេ�W% ំv? 
ខ៖ W%  ំ១៩៦៨។ 
ក៖ W%  ំ១៩៦៨ េហTយ'៉ក់'នNំៃថ}ែខW% ំកំេណTតខ� �នឯងេទ? 
ខ៖ 'នេតT ៃថ} ១ ែខ ១០។ 
ក៖ ៃថ} ១ ែខ ១០ W%  ំ១៩៦៨។ 
េហTយេបTគិតPW% ំច័ន�គតិ'៉ក់េកTតេ�W% ំអីែដរ?សតH? 
ខ៖ W%  ំេzង។ 
ក៖ W%  ំេzង សតHពស់អី'៉ក់? 
ខ៖ អត់េទrគ េzងេគេ�rគ។ 
ក៖ អូ៎! rគ។ េហTយ'៉ក់'នទីកែនbងកំេណTតេ�េខតkv? 3ស �កv? ភូមិ 
vែដរ'៉ក់? 
ខ៖ អូ៎! ដ៏qេមTលអតkស�� ណបន េ�េខតk? 
ក៖ េខតkកvk ល? 
ខ៖ កំពុងលួង េខតkកvk ល? សo !ី ឃំុ ព�៉លឺ េខតk កvk ល។ 
ក៖ ឃំុ ព�៉លឺ េខតk កvk ល េហTយ'៉ក់'នបងប� �នប៉ុr+ នអ%កែដរ'៉ក?់ 
ខ៖ ៨ rក់។ 
ក៖ ៨ rក់។ េហTយ'៉ក់Pកូនទីប៉ុr+ នែដរេ�កV Bង3ក �ម3គ ¡រ? 
ខ៖ ទី ៥។ 



ក៖ '៉ក់េ�Nំេ*+ ះបងប� �នរបស់'៉ក់Iងំអស់េទ'៉ក?់ 
ខ៖ Nំ! 
ក៖ សូម'៉ក់ជួយ37ប់េ*+ ះពួកZត់មkងមួយៗ? 
ខ៖ បង3សីទី១ ងួន ¡រ ¢ បង3សីទី២ ងួន ¡េរ£ន បង3ប �សទី៣ ណុប ¡រ Yន 
បង3សីទី៤ ងួន ¡េរ¤ត និង របូ'៉ក់ទី៥ ងួន វន% ី ប� �ន3ប �សទី៦ ងួន xន់ឌី 
ប� �ន3សីទី៧ ងួន វv¦  និង ប� �ន3ប �សេ§េគ ងួន វr̈។ 
ក៖ េហTយ'៉ក់េ�Nំ¡ច់េរ£ងខbះៗអំពីពួកZត់<លពី'៉ក់េ�េក+ងៗេទ'៉ក់? 
ខ៖ បងប� �ន? 
ក៖ 7ទ! េពលែដល'៉ក់រស់េ�PមួយពួកZត់។ 
'នNំ¡ច់េរ£ងvែដល'៉ក់គួរឲចងNំ? 
ខ៖ Nំ!  
ក៖ គួរឲចងNំ3Zែដលេ�PមួយពួកZត់! 
ខ៖ េ�Pមួយបងប� �នហ% ឹងអី? 
ក៖ 7ទ! 
ខ៖ េ�NំេតT! 
ក៖ '៉ក់\ចនិdយ¡ច់េរ£ងខbះៗេពលេ�PមួយពួកZត់7នេទ? 
ខ៖ េ�<ល\ពត និdយ<លេ�\ពតអ?ី 
ក៖ និdយ¡ច់េរ£ងPអនុ¡វរ ¢យ៍េពលេ�PមួយZ% ? 
ខ៖ េពលេ�PមួយZ% េធH T<រជុំZ%  េធH TPង'សPមួយZ%  
Pងទរ័េ�Pមួយ7៉'៉ក់<លេ�តូច។ 
ក៖ 
េពលេ�េក+ងៗ'៉ក់េ�ជុំPមួយបងប� �ន\យុប៉ុr+ នែដរ7នែបកពីពួកZត?់ 
ខ៖ ែបកេ�តូចហ% ឹងអី? 
ក៖ 7ទ! 
ខ៖ េ�ដល់q'ន3គ ¡រ។ 
ក៖ អ!៎ q'ន3គ ¡រ។  
ខ៖ 7នែបក! 
ក៖ 
7នែបក!7ទ!ៗអរគុណេ3ចTន'៉ក់។អe� ឹងេពលែដលេ�PមួយពួកZត់<លពី
េ� េក+ងៗហ% ឹង '៉ក់ចូលចិតkេធH TអH ីខb ះPមួយពួកZត?់ 
ខ៖ '៉ក!់ 
ក៖ 7ទ! 
ខ៖ <រ�រផ�ះ និង អង© BយេធH TPងេពលយប់ Pង'សហ% ឹងv!  
ក៖ 
ដូចPេ�ជុំZ% អី�b ប់េធH Tកម+ វ Yធីអីសបªយរ «ក៏ធម+qចូលចិតkេលងអីPមួយZ%
េពលេ�ជុំZ%  អe� ឹង? 
ខ៖ េពលហ% ឹងធម+qអត់ែដលេធH Tកម+ វ Yធីអីផង។ 
ក៖ អត់'នែដលេលងេសTចអីPមួយZ% អីអត់េទ? 
ខ៖ អត់េទ! 'នែតេចញេដTរេលងPមួយZ% 'ន។ 
ក៖ 7ទ!ៗ អរគុណេ3ចTន។ 
េតTេ�េពលេនះពួកZត់Iងំអស់Z% រស់េ�កែនbងv? 
េហTយពួកZត់េធH T<រ�រអីខb ះែដរ'៉ក់? 
ខ៖ ពួកZត់'នបង3ប �សេ¬េធH T<រេ�7វ Yត។ 
ក៖ ហ% ឹងបងធំេគ'៉ក់? 
ខ៖ អត់េទ ហ% ឹងបងទី៣ បង3ប �ស។ 
ក៖ Zត់រស់េ�7វ Yតហ% ឹង? 
ខ៖ 7វ Yត េធH T<រេ�7វ Yត។ 



ក៖ 7ទ!ៗ ចុះអ%កខbះេទpត'៉ក?់ Zត់រស់េ�v? េធH T<រ�រអីែដរ? 
ខ៖ បង3សីទី១ ទី២ និងប� �ន3ប �សេ§ និង បង3សីទី៤េ�ជុំZ% េ�សំណង់១២។ 
ក៖ 7ទ!ៗ។ 
ខ៖ លក់<េហH ។ 
ក៖ Zត់លក់ឥx¤ ន់Nប់ហួយ? 
ខ៖ អត់េទ លក់<េហH  អត់'នលក់Nប់ហួយេទ។ 
ក៖ 7ទ!ៗ។ េហTយ'នពួកZត់េ�vេទpតេទ'៉ក់? 
ខ៖ 'នប� �ន3សីេ§េ�ផ®រថ+ី លក់<េហH ែដរប� �ន3សីេ§។ 
ក៖ អ!៎ៗ។ 
ខ៖ និងប� �ន3ប �សទី៦េ�qេ +̄ េធH T<រ។ 
ក៖ Zត់េធH T<រអីែដរ'៉ក?់ 
ខ៖ អត់ដឹងេធH T<រអ!ី 
ក៖ ប៉ុែនk°ងzជ<រ'៉ក?់ 
ខ៖ zជ<រ េបTអត់ែដរសួរផង! 
ក៖ 7ទ! '៉ក់។ េតT'k យ'៉ក់'នេ*+ ះអH ីែដរ'៉ក?់ 
ខ៖ ណប ់ណន។ 
ក៖ ចុះឪពុកវ Yញ'៉ក់? 
ខ៖ ងួន ឌឹប។  
ក៖ េតTសពHៃថ}ពួកZត់េ�រស់ រ «ក៏7ត់បង់ជីវ Yតអស់េហTយ? 
ខ៖ ពួកZត់¡b ប់េហTយ។ 
ក៖ ពួកZត់¡b ប់េ�\យុប៉ុr+ នែដរ'៉ក?់ 
ខ៖ 'k យចិតPងេហTយចិតមួយចិតពីរ 'k យ¡b ប ់ឪពុក¡b ប់ហុកPង។ 
ក៖ 7ទ!ៗ។ '៉ក់េ�NំអំពីW% ំកំេណTតរបស់ពួកZត់េទ? 
ខ៖ 'នេ�°ងបង3សីZត់'នគត់។ 
ក៖ ែត'៉ក់អត់Nំេទអ?ី 
ខ៖ អត់Nំេទ។ 
ក៖ IងំឪពុកIងំ'k យអត់Nំ? 
ខ៖ អត់NំIងំអស់។ បង3សីZត់NំZត់<ន់3កmស¡% មរបស់ឪពុក'k យ។ 
ក៖ 7ទ!ៗ។  
ខ៖ '៉ក់អត់7នNំ។ 
ក៖ េហTយ'៉ក់'នដឹងG ពួកZត់េកTតេ�W% ំvេទ'៉ក់? 
ខ៖ 
ក៏អត់Nំែដរ'នែតបង3សីNំIងំអស់Zត់គត់'ន'៉ក់អត់Nំេទេ3²ះ'៉ក់
'ន3គ ¡រ '៉ក់េដTរេចញមកអត់េ�ែកjរZត់ផង។ 
ក៖ ³គេ3ចTនែខ+ រេយTងគឺអត់Nំ អត់ដឹងPមូលេហតុេគឲេធH Tមួយហ% ឹងទុក។ 
ខ៖ េ3²ះអី'ន3គ ¡រែបកេហTយ'នែតបង3សីេ�េកpកZត់ដឹងNំ។ 
ក៖ េហTយ'៉ក់ដឹងGឪពុក'k យរបស់'៉ក់ហ% ឹង 
Zត់'នទីកែនbងកំេណTតេ�vែដរ? 
ខ៖ េ�កំពង់លួង េខតk កvk ល។ 
ក៖ កំពង់លួងេខតkកvk ល Iងំពីរrក់ហ+ ៉ង? 
ខ៖ Iងំពីរrក់ហ+ ៉ងេខតkPមួយZ% ។ 
ក៖ កំពង់លួងឃំុ? 
ខ៖ 3ស �ក កំពង់លួង 3ស �កេទ។ 
ក៖ 3ស �ក 
កំពង់លូងេខតkកvk ល។េតT'៉ក់'នដឹងGេពលែដលអុឺ!ឪពុក'៉ក់Zត់េ�រស់
ហ% ឹង Zត់3បកបមុខរបរចិef ឹមជីវ YតអH ីែដរ'៉ក់? 
ខ៖ Pង'ស។ 



ក៖ Pង'ស។ ចុះZត់Pមនុស´ែបបvែដរ'៉ក់? Zត់ស� �ត 
រ «ក៏េលងេសTចេ3ចTន? 
ខ៖ Zត់មិនសូវេលងេសTចេ3ចTនេទ មនុស´Zត់អុ!ឺ េស} µម¡} ត់។ 
ក៖ Zត់ស� �តអe� ឹង! 
ខ៖ អត់អីេទZត់ស� �ត Zត់ចូលចិតkេស} µម¡} ត់។ 
ក៖ ចុះ'k យរបស់'៉ក់េពលែដលZត់េ�រស់Zត់3បកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ Pង'សែដរ។ 
ក៖ េធH TPង'សIងំពីរ។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហTយេធH TPង'សIងំពីរrក់។ 
ក៖ េហTយZត់Pមនុស´ែបបvែដរ'៉ក់? 
ខ៖ Zត់Pមនុស´!!! 
ក៖ េ3ចµងអ?ី 
ខ៖ អត់េទ! Zត់Pមនុស´ចូលចិតkេធH Tបុណiឲមនុស´3កៗ។ 
ក៖ េធH Tបុណi! 
ខ៖ '៉ក់ហ% ឹងvេធH Tបុណiឲមនុស´3កៗ។ 
ក៖ Zត់អត់ចូលចិតkេដTរេលងអីេទ'៉ក?់ 
ខ៖ ចូលចិតkេដTរេលង Zត់7នេដTរេលងដល់េពលZត់Nស់េ¬កូនធំៗេទ។ 
កូនេ�េក+ងZត់អត់សូវ7នេដTរេលងេទZត់3ក។ 
ក៖ 7ទ!ៗ '៉ក់។ 
ខ៖ េដTរេលង7នែតេពលកូនធំៗែដរ'ន3គ ¡រ។ 
ក៖ 
េតT'៉ក់េ�Nំ¡ច់េរ£ងខbះៗពីពួកZត់Iងំពីរេទ'៉ក់?ដូចP¡ច់េរ£ងេពល'៉
ក់7ន រស់េ�PមួយZត់ហ% ឹង 
គួរឲចងNំកV Bង3Zvមួយកំឡ� ងេពលេយTងរស់េ�Pមួយ7៉'៉ក?់ 
ខ៖ ចងNំេរ£ងដូចPមិចេទ? 
ក៖ 
ដូចខbះេពល'៉ក់រស់េ�PមួយZត់ហ% ឹង'ន3Zមួយសកម+³ពអីមួយZត់េធH T
មកេលT េយTងែតសកម+³ពហ% ឹង xដិតកV Bង\រម+ណ៍េយTង 
ចិតkគំនិតេយTងេធH TឲេយTងេភbចអត់7ន។ 
\ហ% ឹងេគេ�¡ច់េរ£ងែដលេយTងP\នុ¡វរ ¢យ៍<លេយTងេ�PមួយZត់ 
េបT'៉ក់អត់'នអត់អីេទ។ 
ខ៖ អត់'ន េ3²ះអីPប់រកសីុេ�កV Bងផ�ះIងំអស់Z% ។ 
ក៖ 7ទ!ៗ '៉ក់។ 
ខ៖ អត់ែដលេធH Tកម+ វ ¢ធីអីIងំអស់ គិតែតរកសីុ។ 
ក៖ 
េតTឪពុក'k យរបស់'៉ក់�b ប់37ប់ពីជីវ Yតរបស់ពួកZត់<លពីZត់េ�េក+ងៗ
37ប់'៉ក់េទ? Zត់�b ប់និdយេរ£ងអីខb ះែដរ? 
ខ៖ �b ប់។ 
ក៖ '៉ក់ជួយ37ប់ខb ះៗ? 
ខ៖ 
'k យរបស់'៉ក់�b ប់និdយGZត់qំងពីតូចZត់3ក3គ ¡រZត់3កេទឪពុក'k
យZត ់ចិef ឹម3ជ5ក េហTយេ¬dយqរបស់'៉ក់ហ% ឹង 
Zត់េ¬ស¶ �ចអ៊ុ·ទូកqមស� ឹងv។ 
ក៖ 7ទ!ៗ '៉ក់។  
ខ៖ ស¶ �ច3តីរក3តី dយរបស់'៉ក់ហ% ឹងេដTរលក់នុំលក់អីេ¬។ 
ក៖ 7ទ!ៗ '៉ក់។ 
ខ៖ N៎! 



ក៖ ចឹង'៉ក់Nំ7នែតប៉ុណ¦ ឹងេទ។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហTយលឺZត់និdយែតប៉ុណ¦ ឹង។ 
ក៖ ចុះ7៉អត់�b ប់និdយ37ប់េទ7៉របស់'៉ក?់ 
ខ៖ 
7៉'ន�b ប់Zត់េធH T°ងPង'សPងទងហ% ឹងvស់េហTយZត់េដTរេលងអីតិច
តូច ហ% ឹងvស់។ 
ក៖ 7ទ!ៗ។ ចុះ'៉ក់េ�អុ!ឺ ចងNំេ*+ ះជីដូនជីqរបស់ែដរឬេទ? 
ជីដូនជីqIងំ'k យ ជីដូនជីqIងំឪពុក? '៉ក់'នេ�Nំេ*+ ះពួកZត់េទ? 
ខ៖ Nំ! េ3²ះេ*+ ះពួកZត់ធ}ន់។ 
ក៖ អe� ឹងពួកZត់'នេ*+ ះអីខb ះ'៉ក?់ 
ខ៖ Zត់mក់េ*+ ះមិនែមនែខ+ រផងហ% ឹង! 
ក៖ ហ% ឹងៗេ*+ ះអីក៏េmយ'៉ក?់ 
ខ៖ ជីដូន°ង'k យ'៉ក់ហ% ឹង Zត់េ*+ ះ េវpង ធីន ឺេបTឪពុក េដ d៉ងេអpង។ 
ក៖ 7ទ!ៗ។ ហ% ឹង°ងv? 
ខ៖ ហ% ឹងជីq°ង'k យ។  
ក៖ ចុះ°ងឪពុកវ Yញ'៉ក់? 
ខ៖ °ងឪពុកហ% ឹង េបTជីq°ងឪពុកហ% ឹងេ*+ ះ ហ័រ d៉ងmយ េបTជីដូនអុឺ! សo ?ី 
េវpន ធីនឺ។ 
ក៖ 7ទ!ៗ '៉ក់។ 
ចុះ'៉ក់'នដឹងGជដូីនជីqពួកZត់េកTតេ�W% ំvែដរ'៉ក់? 
ខ៖ អត់ដឹងេទ។ 
ក៖ ចុះ3ស �កកំេណTតពួកZត់េ�vែដរ? 
ខ៖ េ�កំពង់លួងដូចZ% ។ 
ក៖ អ!៎ 3ស �ក កំពង់លួងេខតk កvk ល។ 
ខ៖ េខតk កvk លេ�PមួយZ% ហ% ឹង។ 
ក៖ 
ចុះ'៉ក់�b ប់ដឹងពីេរ£ងរបស់ពួកZត់ខb ះៗេទដូចPឪពុក'k យ'៉ក់�b ប់និdយ
េរ£ងជី ដូនជីqឲ'៉ក់¡k ប់ខb ះេទ? 
ខ៖ អត ់ដូចអត់និdយផង។  
ក៖ អe� ឹងអត់�b ប់េ¡ះអe� ឹង។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហTយ។ 
ក៖ អe� ឹង'៉ក់អត់សូវដឹងពីជីដូនជីqែដរ។ 
ខ៖ អត់សូវដឹង។ 
ក៖ អុ!ឺ ចុះ'៉ក់មករស់េ�ភ% ំេពញហ% ឹង រយៈេពលយូរប៉ុv¦ េហTយ'៉ក់? 
ពីW% ំvែដរ? 
ខ៖ '៉ក់េ�qំងពីតូចដល់ែបក\ពតហ% ឹងេតT។ 
ក៖ ែត3ស �កកំេណTតេ�3ស �កកvk ល មកេ�ភ% ំេពញមកេ�ផ®រថ+ី? 
ខ៖ អូ៎! េ�ផ®រថ+ីW% ំ ៨០ (១៩៨០)។ 
ក៖ W% ំ៨០។ ចុះ'ន¡ច់�តិដ៏េ¬េទpតែដលរស់េ�េ3�3បេទសេទ'៉ក់? 
េ3�ពី3បេទសែខ+ រ? 
ខ៖ 'នប� �នជីដូនមួយ និង'k យមីងេ�7zងំ°ងឪពុក។ 
ក៖ ចុះ'នេ�3បេទសvេទpតេទ'៉ក់? 
ខ៖ អត់'នែតពីរហ% ឹង។ 
ក៖ 7ទ!ៗ អរគុណេ3ចTន។ 
ខ៖ ជីដូនមួយេ�\េមរ Yក។ 
ក៖ េតTអុ!ឺ ¡H មីរបស់'៉ក់Zត់'នេ*+ ះអH ីែដរ'៉ក?់ 
ខ៖ ឈុន េហpង។ 



ក៖ េតT'៉ក់7នេរpប\²ហ៍ពិ²ហ៍អុ!ឺ េ�W% ំv? ែខv? ៃថ}vែដរ'៉ក់? 
ខ៖ \²ហ៍ពិ²ហ៍េ�W% ំ៩០។ 
ក៖ ១៩៩០? 
ខ៖ ហ% ឹងេហTយ។ 
ក៖ '៉ក់េ�Nំៃថ}ែខអីេទ'៉ក?់ ៃថ}ទីប៉ុr+ ន? ែខប៉ុr+ ន? 
ខ៖ NំេតTគត់កV Bង\ល់ប៊ុ· ដូចៃថ}២០ ែខ២។ 
ក៖ 
ៃថ}២០ែខ២W% ំ១៩៩០។េតT\²ហ៍ពិ²ហ៍ែដល3ត5វ7នេរpបចំេឡTងហ% ឹងេmយឪពុ
ក'k យ រ «ក៏ែមនេទ'៉ក?់ 
ខ៖ េmយឪពុក'k យ។ 
ក៖ េmយឪពុក'k យអ%កផ´� ផំ© B ំឲ។ េហTយេ�<លហ% ឹងយកៃថbជំនូនពី7៉េទ'៉ក់? 
°ង'៉ក់យកៃថbជំនូនពី7៉េទ? ៃថbជំនូនៃថbទឹកេmះ? 
ខ៖ អូ៎! 'នៗ យកបនk ិចបន» �ច។ 
ក៖ អូ៎! យកែដរ។ 
ខ៖ យកបនk ិចបន» �ចZត់3ក។ 
ក៖ 7ទ!ៗ។ 
េតT'៉ក់\ច37ប់ខA B ំពីេពល3Zដំបូលែដល'៉ក់េហTយនិង7៉7នជួបZ% ែដរឬេទ
? 3Zដំបូលែដល7នេធH Tឲ7៉ នងិ'៉ក់7នជួបZ% ហ% ឹង? 
ខ៖ 3Zដំបូល'៉ក ់និង7៉ជួបZ% េmយ អត់7ននិdយPមួយZ% េទ 
3Zន់ែតេឃTញមុខZ% េទ េ3²ះអី7៉ ែដលជួបZ%  
Zត់េលងអុកPមួយ7៉របស់'៉ក់។ 
ក៖ េលងេ�vេលងអុកហ% ឹង? 
ខ៖ េលងេ�qេ +̄ ។ 
ក៖ qេ +̄ ? 
ខ៖ 
ហ% ឹងេហTយៗZត់\¡េលងអុកPមួយកូន3ប¡រZត់'៉ក់េឃTញេពលហ% ឹងែតអ
ត់ែដល និdយPមួយZ% េទ រចួNស់ៗេគផ´� ផំ© B ំឲ។ 
ក៖ អe� ឹងZត់មកេលងអុកហ% ឹង មកេលងេ�ផ�ះ? 
ខ៖ េ�ផ�ះអ៊ុ· អ៊ុ·បេងu Tត។ 
ក៖ អ៊ុ·។ 
ខ៖ េ�qេ +̄ ហ% ឹង រចួ'k យរបស់'៉ក់ហ% ឹងទិញផ�ះេ�qេ +̄ Pប់ផ�ះអ៊ុ·ហ% ឹងែដរ។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ 
េ¬េលងZត់ហ% ឹងេ¬ជួបZ% េពលេលងអុកPមួយកូន3ប¡រZត់ហ% ឹង'៉ក់េ¬
េលង េឃTញ មិនែដលេឃTញមុខZ% េ3²ះអត់ែដលនិdយរកZ% ។ 
ក៖ េហTយ'៉ក់និង7៉7នេឃTញZ%  
េហTយ7ន¡¼ ល់រយៈេពលប៉ុr+ នរហូត7នេរpប<រPមួយZ% ហ% ឹង? 
ខ៖ ¡¼ ល់Z% qប៉ុr+ នែខហ% ឹង ទឹម¡¼ ល់Z% 7នប៉ុr+ នែខេទ 
េហTយNស់ទុំេគេធH Tេមអេណk Tកឲ។ 
ក៖ Nស់ទុំហ% ឹង¡¼ ល់Z% zប់\នZ% ? 
ខ៖ ¡¼ ល់Z% zប់\នZ% យូរេហTយNស់ទុំ។ 
ក៖ 
7ទ!ៗអរគុណេ3ចTន'៉ក់។េតT'៉កេចះ\ននិងេចះសរេសរអក´រែខ+ រ7នលo ប៉ុv¦
ែដរ '៉ក?់ គិតGកំរ Yតវបjធម៌°ងអក´រែខ+ រ? 
ខ៖ អក> រៈកម+េទ 3តឹមអក> រៈកម+េទ េ3²ះអី'៉ក់អត់7នេ¬េរpនផង 
េរpនqអក> រៈកម+។ 
ក៖ េហTយេ3�ពី³¡ែខ+ រ '៉ក់េចះ³¡អីខb ះេទpត? 



ខ៖ និងអក´រេវpតvម។ 
ក៖ អក´រេវpតvម! 
ខ៖ អក´រេវpតvម សរេសរក៏េចះ។ 
ក៖ សរេសរេចះេ3ចTនPងែខ+ រ រ «ក?៏ 
ខ៖ េ3ចTនPងែខ+ រ។ 
ក៖ ចុះ'៉ក់េរpន³¡ែខ+ រហ% ឹង េរpន7នកំរ Yតទីប៉ុr+ ន? 
ខ៖ ទី១១។ 
ក៖ ទី១១ េបTគិតឥឡ5 វG% ក់ទីប៉ុr+ ន? 
ខ៖ G% ក់ទី២។ 
ក៖ G% ក់ទី២! 
ខ៖ N៎! G% ក់ទី២។ 
ក៖ អ!៎ ចុះ<លហ% ឹង'៉ក់េ¬េរpនេ�¡¾េរpនេ�ម» B ំvែដរ? 
ខ៖ េ�សន¿រមុខ។ 
ក៖ អូ៎! សន¿ រមុខ។ ¡¾សន¿រមុខសពHៃថ}ហ% ឹងអី'៉ក?់ 
ខ៖ ហ% ឹងេហTយ។  
ក៖ េតT'៉ក់'នមិតkភÀកu ័ជិតស% ិត ែដលធំេឡTងPមួយ'៉ក់ែដររ «េទ? 
ខ៖ អត់'ន។ 
ក៖ អត់'នមិតkភÀកu ័េទ? 
ខ៖ អត់'នមិតkភÀកu ័ជិតស% ិតផង។ 
ក៖ េតT'៉ក់�b ប់3បកបមុខរបរអH ីខb ះែដរ'៉ក់? 
ខ៖ មុខរបរឥឡ5 វហ% ឹង? 
ក៖ qំងពីតូចរហូតដល់ប៉ុណ¦ ឹង '៉ក់�b ប់អីខb ះ? 
ខ៖ អត់'នមុខរបរអ ីជួយេធH TPង'សPមួយឪពុក'k យ។ 
ក៖ េហTយេ3<យមកេទpត? 
ខ៖ េ3<យមកេទpតយកបk ីេ¬ Zត់េធH TPង'សែដរ Pមួយបk ី។ 
ក៖ ចុះលក់ដូរេ�ផ®រថ+ីេធH Tqំងពី<លvមក? 
ខ៖ 7នបួនW% ំេហTយ។ 
ក៖ អូ៎! 3បែហលPW% ំ ២០១៤ មកអe� ឹង។ 
អe� ឹងqំងពីវ Áយេក+ងរហូតដល់េពលេនះ 
េតT'៉ក់គិតGជីវ Yតរបស់'៉ក់'ន<រÂb ស់ប» �រអH ីខb ះ'៉ក?់ 
qំងពីេក+ងរហូតដល់ហ% ឹង '៉ក់គិតGជីវ Yត'ន<រÂb ស់ប» �រអH ីខb ះ? 
ខ៖ 'ន<រÂb ស់ប» �រ <រÂb ស់ប» �រគឺធម+q។ 
ក៖ អ!៎ អe� ឹងអរគុណេ3ចTន'៉ក់។ េតTអុ!ឺ '៉ក'នមÃ �បvែដល'៉ក់ចូលចិតk��ំx 
qំងពីេក+ងរហូតដល់េពលេនះេទ'៉ក់? មុខមÃ �ប? 
ខ៖ មុខមÃ �ប? 
ក៖ មុខមÃ �បែដល'៉ក់ចូលចិតk? 
ខ៖ '៉ក់ចូលចិតkPងេគមÃ �ប 'នqសមbរមÄ �រេ3គÅងអី 
សមbរមÄ �រ3បលិតអី\ណឹង'៉ក់ចូលចិតk សមbរែខ+ រ។ 
ក៖ អូ៎! '៉ក់ចូលចិតkទឹកៗែដរ។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហTយ។ 
ក៖ ចូលចិតkមÃ �បទឹកPងមÃ �បកូកែដរ? 
ខ៖ ចូលចិតkមÃ �បទឹកPងមÃ �បកូក។ 
ក៖ ចុះេបTនិdយអំពីែលjង3បP3បិយវ Yញ'៉ក់ចូលចិតkែលjងអីេគ? 
�b ប់េលងែលjង3បP3បិយេទ? 
ខ៖ អត់�b ប់េលងេ¡ះ។ 
ក៖ អត់�b ប់េលងផង! 
ខ៖ អត់�b ប់េលងែម៉ឪអត់ឲេលង អត់ហីុស!!!! ចូលចិតkែតែម៉ឪអត់ឲេលង។ 



ក៖ េហTយ'៉ក់ចូលចិតkេ3ចµងេលងេទ'៉ក?់ 
ខ៖ �b ប់ៗ �b ប់េ3ចµងេលងេពលប� �ន។ 
ក៖ េហTយPធម+qបទចេ3មµងែដល'៉ក់េ3ចµងេលងហ% ឹង Pបទបុzណ 
រ «បទសម័យ? 
ខ៖ េ3ចµងេលងបទបុzណ។ 
ក៖ បទបុzណ ³គេ3ចTនPបទចេ3មµងរបស់អ%កvេគ? 
ខ៖ បទសីុនសីុ¡មុត។ 
ក៖ សីុន សីុ¡មុត។ '៉ក់'នេ�Nំជំណង៊េជTងបទចេ3មµងេrះខbះៗេទ'៉ក់? 
ខ៖ េជTងេមឃពណ៌េ +̄ អីហ% ឹង។ 
ក៖ េជTងេមឃពណ៌េ +̄  េហTយ'នបទvេទpតេទ? 
ខ៖ W% ំអូន១៦។ 
ក៖ \ហ% ឹងមិនែមនសីុន សីុ¡មុតvអី? 
ខ៖ រស់ េសរ ¢សr¿ ជំrន់ហ% ឹង។ 
ក៖ រស់ េសរ ¢សr¿  ។ អe� ឹងេ�កV Bង3ក �ម3គ ¡ររបស់'៉ក់ 
'នបងប� �នvZត់េចះេលងឧបករណ៍េភbងេទ'៉ក់? 
ខ៖ ឧបករណ៍េភbង? 
ក៖ 7ទ! 'នបងប� �នvេចះេលងេទ។ 
ខ៖ អត់េទ អត់'ន 'នែតេ3ចµងប� �ន3ប �សេ§េចះេ3ចµង។ 
ក៖ ចុះផ�ះរបស់'៉ក់េធH TេឡTងេmយស'( រៈអH ីខb ះែដរ'៉ក់? ផ�ះេឈT រ «ក៏ផ�ះថ+? 
ខ៖ ផ�ះថ+។ 
ក៖ េហTយផ�ះហ% ឹង'៉ក់ រ «ក៏3ក �ម3គ ¡ររបស់'៉ក់េធH TេmយÂ� ល់ រ ¢ក៏ជួលេគ? 
ខ៖ ជួលេគ។ 
ក៖ ជួលេគេធH Tឲ។ 
ខ៖ ជួលេគេធH Tឲ។ 
ក៖ េតT'នជំrញអH ីខb ះ ែដល'៉ក់7នេរpនបនkេវនពី3ក �ម3គ ¡រមក? 
Pជំrញែដល'៉ក់�b ប់7នេរpនបនkពីឪពុក'k យ? 
ខ៖ ជំrញxអត់'នជំrញអីេទ x3Zន់ែតេចះជួយេធH Tហ% ឹង។ 
ក៖ ចុះPង'ស? 
ខ៖ 3Zន់ែតជួយេធH Tហ% ឹង អត់ជំrញ អត់េធH T7ន'% ក់ឯងេទ។ 
ក៖ ែត'៉ក់7នេរpនខbះពីZត់ែដរេតT? 
ខ៖ េរpន។ 
ក៖ អូ! អe� ឹង ែតសពHៃថ}Pង'សហ% ឹង '៉ក់េភbចរ «ក៏េ�NំេធH TេកTតេទpតេទ? 
ខ៖ 
េ�NំេធH TេបTេធH TេធH Tអត់7ន'% ក់ឯងេទដល់q'នZ% ជួយេបTេធH TេចញPេ3គÅងអ
ល�u រេធH T អត់7ន េចះេធH Tតិចតួច។ 
ក៖ េហTយមុខរបរPង'សហ% ឹង '៉ក់ឈប់ពីW% ំvវ Yញ? 
ខ៖ េភbចW% ំេទpត W% ំប�� កូនឯងចូលេរpន<ត់េដរ យូរេហTយ! 
ក៖ 
ដប់W% ំPងេហTយអe� ឹង។េតT'៉ក់\ច37ប់ខA B ំពីេពលេវ¾ែដល'៉ក់លំ7កេ�កV B
ងជីវ Yត 
របស់'៉ក់7នែដររ «េទ?អe� ឹងដូចPqំងពីេក+ងរហូតដល់វ Áយប៉ុណ¦ ឹង'៉ក់គិតG
កំឡ� ងេពលvែដលលំ7ករស់េ�'៉ក់? ជីវ Yតរបស់េយTងពិ7ករស់េ�? 
ខ៖ ពិ7ករស់េ�េពល<ររចួ។ 
ក៖ <ររចួពិ7កd៉ងេម៉ចខbះ'៉ក់? 
ខ៖ 
េយTងអត់េដTមរកសីុNប់ៃដZ% អត់'នេដTមរកសីុពិ7កេពលហ% ឹងេពល'នកូន
េយTងរក អត់7ន។ 



ក៖ 7ទ!ៗ '៉ក់។ េហTយចុះ'៉ក់ដូចP<រហ% ឹង អត់Iន់សម័យ\ពតេទv? 
ខ៖ េហ! េចញពី\ពតេហTយេតT <រហ% ឹងេចញពី\ពតេហTយ W% ំ៨០ 
ផុត\ពតេហTយ។ 
ក៖ អូ៎! ផុត\ពតេហTយ។ អe� ឹងេ�េពលែដល'៉ក់ជួបនូវ<រលំ7កអe� ឹង 
េហTយ'៉ក់េធH T<រqំងចិតkd៉ងមិច េដTមjីបនk រស់េ�ឈ% ះ<រលំ7កហ% ឹង? 
ខ៖ '៉ក់qំងចិតkេ¬ឲ3គ ¡រហ% ឹងឈបេ់ធH T<រ°ងនគរ7ល 
ឲZត់េធH TPPង'សវ Yញ '៉ក់េ¬រកេ'យ៊េ¬រកេ'យេ�ផ®រថ+ីqមផ®រហ% ឹង។ 
ក៖ 7ទ!ៗ។ 
ខ៖ 
េធH TយកសីុឈV �លេគយកឈV �លេយTង'នក'b ំងេធH TេទvNប់qំងពីេពលហ% ឹងេ¬
'ន លុយ'នអ ីេធH Tផ�ះេធH Tសំែបង េហTយកូនធំេ¬េរpន។ 
ក៖ 7ទ!ៗ។ 
ខ៖ រកលុយឲកូនេ¬េរpនេ¬សូ3ត។ 
ក៖ 7ទ!ៗ '៉ក់។ េតT'៉ក់'នបទពិេ¡ធន៍vខbះែដលលo ៗ 
កV Bងជីវ Yតរបស់'៉ក់ែដររ «េទ? 
បទពិេ¡ធន៍លo ៗហ% ឹង'នន័យGqំងពីតូចរហូតដល់េពលហ% ឹងកំឡ� ងេពលv
ែដល'៉ក់គិតGរស់េ�េmយ'ន³ពសបªយចិតkខ� �នឯង។ 
ខ៖ ³ពសបªយចិតkបទពិេ¡ធន៍របស់'៉ក់! 
ក៖ េ�េពលេរpប<រ 
រ «ក៏កូនេÆ'នកូនអីអe� ឹងគិតGេពលvែដលេធH Tឲ'៉ក់សបªយចិតk? 
ខ៖ េ�េពលកូន3សីេរpប<រេហTយ '៉ក់សបªយចិតk។ 
ក៖ 
7ទ!ៗអរគុណេ3ចTន'៉ក់។េ�េពលែដល'៉ក់េ�វ Áយេក+ងេតT'៉ក់�b ប់'នសងÇឹ
មចង់េធH T អH ីែដរ េហTយេ�េពលែដល'៉ក់ធំេឡTង បំណងេrះ7នដូច37G% ? 
ខ៖ េពល'៉ក់វ Áយេក+ង\យុPង១០W% ំ បំណង'៉ក់ចង់េរpន<ត់េដរ អ៊ុតសក ់
ែតបំណងហ% ឹងអត់7នសំេរចេទ 7នេ¬Pកូនវ Yញ។ 
ក៖ 
7ទ!អរគុណេ3ចTន'៉ក់។េបTសិនP'៉ក់\ចÂk អំH ីមួយេ¬<ន់កូនេÆរបស់'៉ក់
ជំrន់ 
េ3<យៗេតT'៉ក់នឹង37ប់អH ីខb ះេ¬<ន់ពួកZត?់ដូចPបvk រំបស់'៉ក់3បសិន
េបT\ចÂk ំរ «ក៏ដំបូr+ នរបស់'៉ក់េ¬<ន់េÆៗជំrន់េ3<យៗ 
'៉ក់ចង់Âk េំផÈTរចង់ឲកូនេÆរបស់'៉ក់d៉ងមិចខbះ? 
ខ៖ 
ចង់ឲកូនេÆរបស់'៉ក់ហ% ឹងខំេរpននិងខំរកចំេណះេចះដឹងអីឲ7នេ3ចTនៗ\ចចិ
ef ឹមជីវ Yត ខ� �នឯង។ 
ក៖ 7ទ!ៗ '៉ក់។ 
អe� ឹង'នអីេទpតែដល'៉ក់ចង់Âk េំ¬<ន់ពួកZត់េទpតេទ'៉ក?់ 
ខ៖ '៉ក់'នែតប៉ុណ¦ ឹង។ 
ក៖ េហTយអត់េIស'៉ក់'នកូនប៉ុr+ នrក់ែដរ'៉ក?់ 
ខ៖ 'នែត'% ក់3សី កូន3សី។ 
ក៖ Zត់េ*+ ះអីែដរ'៉ក?់ 
ខ៖ ឈុន ប�� ។ 
ក៖ 
7ទ!ៗ។េហTយអe� ឹងដូចPកិចfស'( សរបស់ខA B ំ'នែតប៉ុណ¦ ឹង'៉ក់។អe� ឹងខA B ំសូម
អរគុណ 
'៉ក់េ3ចTនែដល7នផkល់កិចfស'( សេនះPមួយនិងកូនេហTយមុនបef ប់កិចfស'(
សេនះ3បែហលPកូននឹងសំថតរបូ'៉ក់ទុកPអនុ¡វរ ¢យ៍មួយប៉ុសk Éពីរប៉ុសk É។េតT'៉



ក់អនុ�� តឲខA B ំេធH T<រmក់របូថត និង  
បទស'( សេនះេ�េលTេគហទំព័ររបស់¡កលវ Yទcល័យ Brigham Young 
7នែដររ «េទ'៉ក់? 
ខ៖ 7ន។ 
ក៖ 
េហTយ¡កលវ Yទcល័យនឹងផkល់ជូន'៉ក់នូវថតចមbងមួយចªប់ៃនបទស'( សេនះ 
េហTយ'៉ក់\ចចូលេ¬¡k ប់xេ�េលTេគហទំព័ររបស់¡¾េរpនែដលកូន7ន37
ប់'៉ក់ពី°ងេដTមហ% ឹង េហTយអe� ឹងកូន'នែតប៉ុណ¦ ឹង'៉ក ់
សូមជំzប¾សិនេហTយ'៉ក់។ 
ខ៖ N៎! 


