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ក៖ $ទ! េ(ៃថ+េនះគឺៃថ+ទី១៣ ែខកុម7ៈ 9: ំ២០២០។ េហ@យខB C ំ$ទេDE ះ ថន រGH ។ 
គឺIJក KមLរMររបស់គេJQងJបវតU ិWX ល់ខZ [ន របស់JបIជនែខE រ។ 
េហ@យគេJQងេនះJត]វ$ន^ំJទេGយ_កលវទ̀aល័យមួយែដលQនេDE ះe 
BYU េ(សហរដHiេមរច̀។ 
េហ@យគេJQងេនះេវប_យcambodianoralhistories.byu.edu. 
េហ@យេប@សិនIេ|កពូ កូនេ� Jបពន�េ|កពូ 
Qនបំណងចូលេ�Lន់េវប_យេនះ។ 
ពួក^ត់នឹងេឃ@ញLរសQ7 សែដលេ|កពូផ�ល់ឱ�ដល់េ(ក� Cងៃថ+េនះ។ $ទ! 
េ^លបំណងៃនLរសQ7 សមួយេនះគឺេដ@ម�ីរក�េ(ជីវJបវតU ិWX ល់ខZ [នរបស់េ|ក
ពូ Qន�ំងពីេកEងរហូតមកដល់ឥឡ] វេនះ េហ@យនិង កU ីJសៃម៉ 
បំណងJបe: របស់េ|កពូហ: ឹង។ េអ@! 
ែដលេ|កពូQន�ងំប៉ុ�E នហ: ឹងទុកឱ�កូនេ�ជំ�ន់េJLយ^ត់$នេរ�នសូ
Jត�៎េ|កពូ។ $ទ! េដ@ម�ី^ត់ដឹង 
េហ@យេដ@ម�ីអភិរក�ទុកឱ�$នយូរJបវតU ិរបស់េ|កពូWX ល់ផងែដរ។ $ទ! 
អ�� ឹងេប@សិនIពួក^ត់ចង់រកLរសQ7 សេនះ 
^ត់J^ន់ែតចូលេ�Lន់េវប_យែដលខB C ំ$នជJQប�ងេល@េ�ះILរេJសច
េហ@យ។ ^ត់នឹងេឃ@ញLរសQ7 សហ: ឹង េហ@យៃថ+េនះខB C ំមកជួបេ|កពូ េសក 
_នU។ េ|កពូQនiយុ៥៧9: ំ។ បច� Cប�ន: េ|កពូរស់េ(ភូមិទទួល�ឯក 
សM  ត់អូរ¡រ� Jក Kង$ត់ដំបង Jក Kង$ត់ដំបង។ ហ: ៎េ|កពូហ: ៎? $ទ! 
អ�� ឹងសំណួរទី១ែដលខB C ំចង់ជJQបទីLន់េ|កពូ 
គឺសំុឱ�េ|កពូជួយជJQបេDE ះរបស់េ|កពូមUងេទ�តេDE ះអីែដរេ|កពូ? 
ខ៖ ខB C ំេDE ះេសក_នU។ 
ក៖ $ទ! េសក_នUេ|កពូQនេDE ះេ£េJ¤េទ? 
ខ៖ ពី¥ពJតកូលេ£អ�� ឹងបេ�U យ។ 
ក៖ �ំងពីេកEង? 
ខ៖ �ំងពីេកEងរហូតដល់¡ស់។  
ក៖ ពីេកEងQនេDE ះអីែដរេ|កពូ? 
ខ៖ េសក _នU។  
ក៖ $ទ! 
ខ៖ ឪពុកេDE ះេសក កូនេDE ះ _នU។ 
ក៖ $ទ! 
ខ៖ ដល់េពល�េDE ះ រស់។  
ក៖ �រស់ហ: ? 
ខ៖ � រស់។ Jតេ^លេDE ះ _នU។  
ក៖ អរគុណេ|កពូ។ សូមេ|កពូជួយជJQបiយុមUងេទ�ត។ iយុប៉ុ�E នេហ@យ? 
ខ៖ ខB C ំiយុ៥៧9: ំេហ@យ។  
ក៖ េប@េយ@ងគឹតI9: ំែខE រ។ េត@េ|កពូេក@ត9: ំអីេ|កពូ? 
ខ៖ េអ@ខB C ំដឹង�ន់សម័យលន់នល់ រដHJប§រសេមUច�។   
ក៖ $ទ! 
ខ៖ ដឹងកU ីពីេ�ះមកខB C ំធំJ^ន់េហ@យ�៎។ ធំJ^ន់ 
េហ@យក៏អត់$នេរ�នសូJតេJªJជះែដរ។  
ក៖ $ទ!  
ខ៖ សម័យហ: ឹងេយ@ងរត់លូន។  
ក៖ េ|កពូLលេ�ះ។ េត@េ|កពូេក@ត9: ំអី ដឹងអត់? 



ខ៖ ខB C ំLលេ�ះ ៦២។ 
ក៖ ៦២ $ទ។ 
ខ៖ ៦២ 9+ យ។  
ក៖ ¡ំែខអត់? 
ខ៖ អត!់ អត់¡ំ។ 
ក៖ ចុះៃថ+? 
ខ៖ ៃថ+ក៏អត ់ប៉ុែនUមុន៦២។  
ក៖ $ទ! មុនហុកពី9+ យែដរ។ ចុះJស Kកកំេណ@តរបស់េ|កពូ េក@តេ(ឯ�ែដរ?  
ខ៖ Jស Kកកំេណ@តេ|កពូេក@តេ(ភ: ំតូច។ 
ក៖ ភ: ំតូច។ 
ខ៖ ភ: ំតូច ភ: ំធំ។ 
ក៖ េខតU$ត់ដំបងហ: ៎េ|កពូ? 
ខ៖ េខតU$ត់ដំបង។ 
ក៖ េហ@យអ�� ឹងេត@េ|កពូជួយជJQប$នេទe
េហតុអ¬ ី$េនIេ|កពូW ស់ពីភ: ំតូចភ: ំធំមកេ(�ងទូល�ឯក។ 
ខ៖ Lលេ�ះQU យខB C ំ^ត់ឈប់េ(Jស Kក^ត់។ 
ក៖ $ទ!  
ខ៖ ខB C ំេ(Iមួយ�ងឪពុក។ Jស Kកឪពុកក៏QនកូនQនេ�េ� 
ក៏មកេ(េខតU$ត់ដំបងេនះេ�។ 
ក៖ $ទ! េហ@យភ: ំតូចេ�ះ មិនែដល$នេ�េទ។ បងប̄ °នេ(ហ: ឹងេ�ះេJច@ន 
េJច@ន�ស់ េ�ហួសមកហួស ±ដូចeេយ@ងអត់Qន 
អស់បងប̄ °នបេង  @តេហ@យ�៎។ េ(សល់ែតបងប̄ °នជីដូនមួយ ជីទួតមួយេ�។ 
េយ@ងមិនiចចូល$នេទ�៎ េនះេយ@ងអត់ េគសុទ�ែតអ:កQនៗ 
េគបងប̄ °នេគេ(iេមរច̀J^ន់ៗ។ េយ@ងមិនiចសំុលុយេគអ�� ឹង�៎។ 
ក៖ $ទ! េ|កពូ េ|កពូeQនបងប̄ °នេJច@នេ( ភ: ំតូច ភ: ំធំ 
េ|កពូiចជួយជJQប$នេទ eេហតុអ¬ ី$នIGក់េDE ះe ភ: ំតូច 
ភ: ំធំេ|កពូ? 
ខ៖ អូ! ភ: ំតូច ភ: ំធំហ: ឹង េប@េយ@ងនិ³យJបវតU ិពីេដ@ម ¡ស់ៗេ£eQនបងតូច 
បងធ។ំ 
ក៖ $ទ! 
ខ៖ ភ: ំតូច ភ: ំធំ។ 
ក៖ $ទ!  
ខ៖ បងតូច បងធំ។ បងតូច បងធំ។ 
ក៖ បងតូច បងធំ។ បងតូច បងភ: ំតូច បងធំេ£ភ: ំធំេ�ហ: ?៎ 
ខ៖ $ទ! ខB C ំ¡ំ$នែតប៉ុណឹ́ង។ 
ក៖ $ទ! អរគុណេ|កពូ េហ@យ�ក់ទងនឹង¥_រវញ̀។ 
េJ¤ពី¥_រែខE រេ|កពូQនេចះ¥_រអីេទ?  
ខ៖ អត!់ អត់េចះ�ម៉ង។ Lលសម័យេ�ះ រត់រហូត។ 
ក៖ $ទ!  
ខ៖ បរេទះេ^រត់។ ឪពុក ឪពុកខB C ំេប@កµនឱ�បុ$¶ េទវ ·។ 
ក៖ អូ! េប@កµនឱ��េគ?  
ខ៖ បុ$¶ េទវ ·។ 
ក៖ បុ$¶ េទវ ·Jបពន� របស់នរ�? 
ខ៖ កូនេសU ចហ: ឹង។ បុ$¶ េទវ ·េ�ះ ឪពុកខB C ំេប@កµនឱ�^ត់WX ល់។  
ក៖ ^ត់កូនសេមUចហ: ៎។  
ខ៖ ^ត់េប@កµនបេJម@។  
ក៖ បុ$¶ េទវ ·េ�ះIកូនរបស់េសU ច? 



ខ៖ $ទ! របស់េសU ច។ 
ក៖ អ�� ឹងបុ$¶ េទវ ·េ�ះIកូនរបស់សេមUច�ហ: ?៎ 
ខ៖ កូនសេមUច�។ 
ក៖ សេមUច�សីហនុហ: ៎? 
ខ៖ សេមUច�សីហនុ។ 
ក៖ $ទ! 
ខ៖ េហ@យខB C ំនិ³យេគមិនសូវេជ¸េទ ែតេប@ខB C ំWX ល់ខB C ំេជ¸។ 
ក៖ េGយ_រេ|កពូេ(WX ល់។ 
ខ៖ $ទ! ជួបWX ល់។  
ក៖ ចុះ�ក់ទងនឹងi¹ហ៍ពិ¹ហ៍វញ̀។ 
េត@េ|ពូ_» ល់អ:កមីងប៉ុ�E ន9: ំ$នេរ�បLរIមួយ^ត់? 
ខ៖ _» ល់ បីកូន ២ យួនេទ@បេចញពីJស Kក។  
ក៖ $ទ! េ|កពូ_» ល់អ:កមីងប៉ុ�E ន9: ំ$នេរ�បLរ? _» ល់¥ មJសµញ់¥ ម 
ឬក៏Jសµញ់យូរ? 
ខ៖ អូ! យូរេហ@យ។  
ក៖ េហ@យមូលេហតុអី$នIេ|ក ពូសេJមចចិតUយកអ:កមីងIគូ? 
ខ៖ Lលហ: ឹងេ|កពូ រត់µន ដល់េពលរត់µនអស់ 
ឪពុកខB C ំeែហងរត់µនអត់កំេណ@តេទ។ µនJសីេJច@ន�ស់។ ខB C ំក៏ឈប់រត់µន 
មក½ក់រុ¾ម៉ក រុ¾ម៉កេជ@ងេយ@ងេ�ះ រុ¾ម៉កកង់៤ ឈប់រុ¾ម៉កេដ@រែរកដីអណÀ °ង។ 
អណÀ °ង ២ែម៉Jត ៤ Jជ Kង។ ១¹ន់ ១¹ន់ែខE រេ�ះ�៎។ េឃ@ញេគ±លអណÀ °ង 
Jសµញ់េគពីេ�ះមក ក៏_ង$នប៉ុណឹ́ងឯង ពa³ម�ស់ទJQ$ំន 
$នប៉ុណឹ́ង។ 
ក៖ អ�� ឹងLលែដលេរ�បចំIគូរJសករេត@$ននរ�េរ�បចំជូនេ|កពូ? 
ខ៖ េយ@ង$ន :̂ េGយសE ័JគចិតUេ�ះឯង។ 
ក៖ Lលេ�ះQនៃថ�ន_់ េទ? 
ខ៖ អត!់ 
ក៖ អ�� ឹងមូលេហតុែដលេ|កពូសេJមចចិតUយកអ:កមីងIគូរ 
Qនមូលេហតុអីេទ? 
ខ៖ ពីមុនខB C ំនឹកេឃ@ញe^ត់លÁ ។ Jសµញ់ខB C ំ
េហ@យនឹកេឃ@ញeយក^ត់Iគូរអ�គត។  
ក៖ េGយ_រ^ត់QនចិតUលÁ ចំេ¹ះេ|កពូហ: ។៎  
ខ៖ $ទ! 
ក៖ អ�� ឹងេ|កពូពិ_$យេហ@យេ(? 
ខ៖ េ(េទ! បនU ិចេទ�ត$នហូប$យ។  
ក៖ ៃថ+េនះ$នអីមÂ °ប? 
ខ៖ ±Jបហុក បែនអីJជលក់ហ: ឹងឯង។ 
ក៖ ដូចÃងឈÄ C យ�ស់។   
ខ៖ ឈÄ C យកូនេគេ_+ រេ¹ះេ^ទុក|+ ច។  
ក៖ មិនែមនៃថ+Jតង់េទហ: ៎? 
ខ៖ អត់េទ!  
ក៖ $ទ! េ|កពូ។ េ(េពលេ|កពូេរ�បLរេហ@យ 
េ|កពូនឹងQនកូនែមនេទេ|កពូ?    
អ�� ឹងេ|កពូQនកូនប៉ុ�E ន�ក់េហ@យឥឡ] វ? 
ខ៖ ខB C កូំន៤ Jសីណ ២ Jប Kស ២។  
ក៖ ពូiចជួយជJQប កូនទី១ េDE ះអីែដរ? 
ខ៖ កូនទ១ីេDE ះ េសក សុ� ។ 
ក៖ េហ@យJគÅ_ររបស់^ត់េDE ះអីែដរ? 



ខ៖ Jគ]_ររបស់កូនេ�ះខB C ំដូចមិនសូវ_» ល់។ 
�ងJតលងខB C ំេ�ះគឺ^ត�់ងបួសវតU�៎។  
ក៖ អ�� ឹងពួក^ត់�ងំពីរQនកូនប៉ុ�E នេហ@យ? 
ខ៖ កូនបងQនកូន២ Jសី�ងំ ២។  
ក៖ ¡ំេDE ះពួក^ត់េទ? 
ខ៖ អត់ផង! 
ក៖ អត់េទហ: ៎? េGយ_រេ(9+ យេពក? 
ខ៖ េនះេ(េក�នេនះ។ េ�ៗមកេនះ។ 
ក៖ ែតអត់¡ំេDE ះ? 
ខ៖ អត់¡ំេDE ះ។  
ក៖ េ|កពូចុះកូនទី២របស់េ|កពូេDE ះអី? 
ខ៖ េសក សិទ�។ 
ក៖ ^ត់QនJបពន�េហ@យឬេ(? 
ខ៖ Qនេហ@យ!។ 
ក៖ $ទ! Jបពន�^ត់េDE ះអី? 
ខ៖ អត់_» ល់! េ(Jស Kកេក@ត អត់_» ល់JបវតU ិេគេទ។ 
ក៖ ចុះ^ត់Qនអត់? 
ខ៖ Qនកូនមួយ។  
ក៖ $ទ! េDE ះអីកូនេ�ះ? 
ខ៖ កូនេ�ះមិនដឹងGក់េDE ះអីផង? អត់¡ំផង! 
ក៖ េហ@យពួក^ត់ �ងំពីរេ�េ(ឯ�? 
ខ៖ េគេ�េ(ឯកែនងេធ¬ @LរេÃងចJកេ�ះ។ េ(នឹង±ជិតកែនងេធ¬ @Lរ។  
ក៖ ចុះកូនទី៣េDE ះអី? 
ខ៖ សំ�ង! 
ក៖ ^ត់QនJគÅ_រេហ@យ ឬេ(? 
ខ៖ េ(? 
ក៖ $ទ! ^ត់iយុប៉ុ�E នេហ@យ? 
ខ៖ ៃម7J$ំមួយ ៃម7J$ំពីរេហ@យ។  
ក៖ $ទ! ^ត់អត់�ន់QនគូរJសករហ: ?៎ 
ខ៖ េ(!  
ក៖ $ទ! ^ត់េធ¬ @អីែដរÃល់ៃថ+? 
ខ៖ េធ¬ @Lរសំណង់Iមួយឪពុក។  
ក៖ ចុះប�X ប់ពីបងសំ�ង J$េឌ@រសំ�ងេDE ះអីេទ�ត? 
ខ៖ េសក! 
ក៖ កូនេÇេDE ះអីកូនេÇ?  
ខ៖ កូនេÇេសក È៉ញ់។ 
ក៖ È៉ញ់! ^ត់JសីJប Kស? 
ខ៖ Jសី! 
ក៖ Jសីេហ@យ^ត់QនJគÅ_រេហ@យ ឬេ(? 
ខ៖ Qនេហ@យ។ 
ក៖ ^ត់$នកូនប៉ុ�E នេ|កពូ? 
ខ៖ $នកូន១។  
ក៖ េហ@យJគÅ_របងÈ៉ញ់េDE ះអី? 
ខ៖ ចំេរ ·ន។ 
ក៖ ចំេរ ·នហ: ៎? កូន១ េ�ះ^ត់េDE ះអីែដរ? 
ខ៖ កូន១េ�ះ។ មិនដឹងេDE ះអីេទ? �ពុយអត់_» ល់Jបពន�េគែដរ។  
ក៖ $ទ! 



ខ៖ មិនដឹងេគGក់េDE ះអីេគេទ។ េគGក់េDE ះ iគួ ខ ះi$Ãងំ។ 
ក៖ $ទ! អ�� ឹង_ច់Èតិរបស់�ពុយហ: ៎? $ទ! េ|កពូ េអ@! អ�� ឹង 
អ�� ឹងេ|កពូQនកូន េហ@យQនេ�េទ�តហ: េ៎|កពូហ: ?៎ $ទ! 
េ|កពូiចជួយជJQប$នេទe សJQប់េ|កពូWX ល់ 
េ|កពូQនបងប̄ °នប៉ុ�E ន�ក់?  
ខ៖ បងប̄ °នQន៥�ក់។ _ ប់អស់២�ក់េហ@យ។ េ(សល់៣�ក់។ េ|កពូ 
ជួយជJQប�ងំអស់ :̂ QនេDE ះអ¬ ីខ ះេ|កពូ? 
ខ៖ បងទី១ េDE ះេសកេស¸ន បងទីេDE ះ េសកេស�ន េហ@យប�X ប់មកេសក 
_នUខB C ំ ប�X ប់មកេសក សល់េប@កµនឱ�ហុ៊នIÃល់ៃថ+ ហុ៊នIÃល់ៃថ+។ 
មួយេទ�តេសកអូនេ($ណន់។  
ក៖ $ទ! 
ខ៖ ប៉ុណឹ́ង៥ �ក់។  
ក៖ ពួក^ត់សុទ�ែតQនJគÅ_រអស់េហ@យហ: ៎? 
ខ៖ QនJគÅ_រអស់េហ@យ។ 
ក៖ ¡ំJគÅ_ររបស់ពួក^ត់េទ? 
ខ៖ េអ@!JគÅ_រ^ត់ ែដលបង_ ប់ៗេ(សព¬ៃថ+េនះ។  
ក៖ $ទ! QនកូនQនអីហ: ?៎ 
ខ៖ Qនកូន :̂ េវទ��ស់Ãល់ៃថ+េនះ លំ$កបេ�U យ។ 
ក៖ $ទ! 
ខ៖ េគQនបU ីJបពន�េគ។ បU ីJបពន�េគអត់�ន់_ ប់។ េគiចចិ�� ឹម :̂  
េម@ល :̂ Ãល់ៃថ+។  
ក៖ េ|កពូQនបងប̄ °ន_ច់Èតែដលរស់េ(េJ¤Jបេទសេទ? 
ខ៖ Qន! 
ក៖ េDE ះអីខ ះេ|កពូ? 
ខ៖ �េDE ះ រស់។ ឪបេង  @តេDE ះ េសក។ QU យIមួយ ឪពុកែតមួយខសQU យ។ 
េគមិនចូលចិតUនឹងេយ@ងេទ។  
ក៖ $ទ!  
ខ៖ េគ_U ប់�Jបពន�េគ។  
ក៖ $ទ!  
ខ៖ ផXះេគធំៗ ខB C ំមនអី Qនែត។ 
ក៖ ចុះពួក^ត់រស់េ(Jបេទស�? 
ខ៖ អូÊ_U លី។  
ក៖ អូÊ_U លីហ: ៎? ^ត់េ�ប៉ុ�E ន9: ំេហ@យ? 
ខ៖ �ំងពីយួនចូល។  
ក៖ អ�� ឹងQនបងប̄ °ន។ ¡ំៗ ¡ំេDE ះេទ�ក់ែដលេ�អូÊ_U លី? 
ខ៖ ¡ំ! បងJប Kស^ត់េ�ះេDE ះរស់សុវណ́គី។  
ក៖ ^ត់Qនកូនេ(េJ¤Jបេទសេទ? 
ខ៖ Qនកូនេ(េJ¤Jបេទស កូន^ត់េធ¬ @Lរ�ងេពទ�។  
ក៖ $ទ! ^ត់េ(�ងំបU ី�ងំJបពនË^ត់ហ: ឹង$ទ។ អ�� ឹង 
ឪពុកQU យរបស់េ|កពូ^ត់េDE ះអ¬ ីែដរ? 
ខ៖ ឪពុកខB C ំេDE ះេសក។  
ក៖ $ទ!  
ខ៖ ឪពុក ឪខB C ំេDE ះរស់។ 
ក៖ $ទ! ចុះQU យរបស់�ងឪ? 
ខ៖ អត់_» ល់។  
ក៖ $ទ!  
ខ៖ អត់_» ល់ផង។ មិនដឹងe^ត់េ(ឯ�ផង? 



ក៖ $ទ! ចុះQU យរបស់េ|កពូ^ត់េDE ះអីែដរ? 
ខ៖ QU យខB C ំេDE ះ គឹម។ 
ក៖ $ទ!  
ខ៖ QU យបេង  @ត�ស់។  
ក៖ $ទៗ! ចុះQU យអត់បេង  @ត? 
ខ៖ QU យ QU យេកEក? 
ក៖ $ទ! 
ខ៖ QU យេកEងេDE ះ §ង។  
ក៖ ³យ§ង �? 
ខ៖ � ¥ច។ 
ក៖ �¥ចណ៎? 
ក៖ $ទ! 
ក៖ អ�� ឹងQU យបេង  @ត? ឪពុកQU យរបស់QU យបេង  @តរបស់េ|កពូេDE ះអី? 
ខ៖ QU យ QU យបេង  @តខB C ំេDE ះ គឹម។ ឪពុកខB C ំេDE ះេសក ^ត់_ ប់េហ@យ។  
ក៖ េអ@ ឪពុកQU យ របស់QU យរបស់េ|កពូេDE ះអីែដរ? 
ជីដូនជី��ងQU យ¡ំេទ? 
ខ៖ ¡ំ! 
ក៖ េDE ះអី? 
ខ៖ ³យបេង  @តរបស់ខB C ំេDE ះ ³យ ពក �បេង  @តេDE ះ � រស់។ រស់ 
េសកហ: ងឹ�។ 
ក៖ $ទ!  
ខ៖ រស់ េសក។ រស់�ម ពីេដ@មេគេ£រស់ៗ រស់�មJតកូល�៎ 
អស់េហ@យអត់Qនេទ។  
ក៖ $ទ! អ�� ឹងជីដូនជី��ងQU យ � រស់ ³យ េសកហ: ?៎ 
ខ៖ $ទ!  
ក៖ ជីដូនជី��ងឪពុក េDE ះ? 
ខ៖ េDE ះ េសក។ 
ក៖ មួយជីដូន ជី��ងQU យ។ 
ខ៖ អូ ជីដូន ជី��ងQU យ �ងJបពន�ខB C ំអត់_» ល់េទ។  
ក៖ អូ! ចង់និ³យe េ|កពូQនQU យ�ងឪពុក។ 
ខ៖ $ទ!  
ក៖ ប�X ប់មកQនជីដូន ជី� �ងឪពុក និងជីដូនជី��ងQU យ។  
ខ៖ QU យ�ងJបពន�? 
ក៖ េទ! �ងQU យរបស់េ|កពូ?  
ខ៖ អត់_» ល់ែដរបេ�U យ។  
ក៖ អត់_» ល់។  
ខ៖ _» ល់ែត�ង ឪពុក។ �ងQU យអត់_» ល់។  
ក៖ $ទ! អត់អីេទេ|កពូ យល់េហ@យ។ អ�� ឹង�ក់ទងេ�នឹងេអ@ 
QU យរបស់េ|កពូ ^ត់Qនបងប̄ °នប៉ុ�E ន�ក់? 
ខ៖ QU យខB C ំ QU យខB C ំបេង  @ត�៎? 
ក៖ $ទ! 
ខ៖ Qនបងប̄ °ន េម@ល QU យខB C ំ មីង ពូ អូ ៤�ក់។  
ក៖ េDE ះអីខ ះ? 
ខ៖ អ!ឺ QU យ�ងបងប̄ °នខB C ំហ: ឹង ^ត់េធ¬ @�§៊ន សម័យiេមរច̀Lំង។ 
^ត់េប@មិន_ក់ ៤ គឺសក� ិJ$ំ។  
ក៖ $ទ! 



ខ៖ $ទ! ^ត់$នមកទី|នក$ល់េ§ះ^ត់។Jបពន�^ត់េ(វតUសែង ។ 
ប�X ប់មកQU យមីង QU យមកQU យខB C ំបេង  @ត។  
ក៖ $ទ! 
ខ៖ បងបÀ Cសេ�ះ QU យខB C ំទី២។  
ក៖ $ទ! 
ខ៖ ប�X ប់មក មីងេÇ។ មីងេÇ ^ត់បង េÇ! �ស់ ប�X ប់េÇ 
េÇេគ^ត់Qនបួន�ក់។ Jសី២ Jប Kស ២។  
ក៖ េ|ក បូ¡ំេDE ះពួក^ត់េទ? 
ខ៖ ខB C ំ¡ំ!  
ក៖ $ទ! ជJQបបនU ិចមក? 
ខ៖ $ទ! ទី១ បងQU យខB C ំេDE ះ Qេ¤។  
ក៖ $ទ! ^ត់I�§៊ន លន់ នល់។ សម័យ លន់ នល់។  
ខ៖ $ទ! ចុះទី២?  
ខ៖ ទី២ គឺ QU យខB C ំហ: ងឹឯង។  
ក៖ ចុះទី៣? 
ខ៖ទី៣ QU យ មីង។  
ក៖ ^ត់េDE ះអីេគ? 
ខ៖ េDE ះ ហឹុម។ 
ក៖ ចុះទី ៤ េDE ះអី? 
ខ៖ ទី៤ េDE ះ េÇេគ េDE ះ Q៉ស់។  
ក៖ េ|ក បូ ជួយជJQប ឪពុករបស់េ|កពូ Qនបងប̄ °នប៉ុ�E ន�ក់? 
ខ៖ ឪពុកខB C ំQនបងប̄ °នប៉ុ�E ន�ក់? ឈបខ់B Cឮំែត២ �ក់។ 
ក៖ ២ �ក់! 
ខ៖ $ទ! ឪពុកខB C ំ និងប̄ °នឪខB C ំ១។ 
ក៖ $ទ! ^ត់េDE ះអីេគ? 
ខ៖ ឪខB C ំេDE ះ េសក ប̄ °ន^ត់េDE ះ _រL̀។ េសក _រL̀។ 
ក៖ $ទ! អឺ �ក់ទងេ�នឹង េ|កពូLលេ(ពីេកEងេ|កពូេរ�នេ(ឯ�? 
ខ៖ ខB C ំេរ�នេ(វតUេ¹ធÍក� Cង។ 
ក៖ $ទ! 
ខ៖ េ¹ធÍក� Cង េ¹ធÍ±លេនះ�៎។ 
ក៖ $ទ! 
ខ៖ េរ�ន$នJបែហលIមិនដល់កនះ9: ំផង។ 
ក៖ $ទ! 
ខ៖ សម័យឥឡ] វេ�ះេឃ@ញេគរដHJប§ែដរ? 
រត់រហូតអត់ែដល$នេរ�នអក�រអី$នេចះេទ។ អត់េចះេទពូអត់េចះេទ។ េសរ ·ពូ 
អត់េចះេJច@ន�ស់។ 
ក៖ $ទ! េGយ_រពួក^ត់រត់�ងំអស់ :̂ ?  
ខ៖ រត់រហូត។ រត់JLប រត់JLប�ម៉ង។ េហ@យLលសម័យiពត 
េគឱ�េយ@ងលីLំេភ @ង លីអី�?  
ក៖ ចុះសុខ¥ពរបស់េ|កពូមេម៉ចែដរ Ãល់ៃថ+េនះ? 
ខ៖ សុខ¥ព េ|កពូ ±អត់JសÅលេទ ±មិនដឹងe± េក@តអីខ ះ? ៃថ+�ក៏ឈឺេ� 
ៃថ+�ក៏អត់េ�។ េយ@ងiយុប៉ុណឹ́ងេហ@យ។ 
ក៖ $ទ!  
ខ៖ ±អត់JសÅល។ 
ក៖ សJQប់េ|កពូWX ល់ បីមុននឹងឥឡ] វេឃ@ញeQន¥ពខុសែបក :̂ េទ 
េ|កពូ? 
ខ៖ $ទ! ខុសែបក។ ខុសែបកេJច@ន $ទខុសែបកេJច@ន។  



ក៖ ខុសែបកេមចេ�េ|កពូ? 
ខ៖ ឥឡ] វេនះរGH ភិ$លថEីេនះេជ¸នេល¸ន�ស់។  
ក៖ $ទ! 
ខ៖ Qន_Ë ន Qនអីអ�� ឹងេ�។ លÁ េJច@នែដរ។ 
ក៖ $ទ! 
ខ៖ Qនប៉ុណឹ́ង។ 
ក៖ ចុះ�ក់ទងនឹងLរ¡យ±យ? 
ពីមុននឹងឥឡ] វេឃ@ញeមួយ�សម�] រសបÎយIង? 
ខ៖ ¡យ±យពីមុនមក ពីមុន¡យ±យ³៉ប់�ស់។ 
េយ@ងរកលុយ$នJសÅសែត¡យ     ³៉ប់។ ឥឡ] វរក³៉ប់¡យJសÅល 
¡យJសÅសឥឡ] វ។  
ក៖ ចុះ�ក់ទងេ�នឹងLលេ(ពីេកEង½ ប់េរ�នចំអីនមÂ °បពីឪពុកQU យជីដូន 
ជី�ឬរ ¾ក៏_ច់Èតិេទេ|កពូ? 
ខ៖  អូ! Qនេត@។ េប@eនិ³យពីមÂ °បបុÃណពីេដ@ម±េផ�ងពីមÂ °បសម័យេនះ�៎។  
ក៖ $ទ! 
ខ៖ ប៉ុែនU េ|កពូ អត់QនចូលចិតUអីសមយ័ឥឡ] វេនះេទ។ Gទំឹកឱ�ពុះ 
Gក់ៃសË Gក់អីេ�ះឯង ហូបេ� បុÃណ�ស់។  
ក៖ អ�� ឹង សJQប់ េ|កពូ េ|កពូចូលចិតUពី_រមÂ °បអីេគែដរេ|កពូ?  
ខ៖ ចូលចិតUIងេគ េ_+ រ ៃសË  េ_+ រiេ�ង _បៗចូលចិតU។_បៗ
ៃJបអត់ហូបេទ។  
ក៖ ចុះ�ក់ទងនឹងបទចេJមÏង េ|កពូចូលចិតUចេJមÏងែបប�ែដរ េ|កពូ? 
ខ៖ចូលចិតUចេJមÏងបទ េ|ក សីុន សីុ_មុត។  
ក៖ សីុន សីុ_មុត�ស់េ|កពូ? 
ខ៖ សីុន សីុ_មុត។ េហ@យQស _ម៉នអីេ� កំដរiរមEណ៍។ 
Lលេ�ះសបÎយ�ស់ Qស _ម៉ន។ សីុន សីុ_មុត អីេ�។   
ក៖ ចុះេប@េរ�ង¥គ េ|កពូចូលចិតUេម@លេរ¸ងអីែដរ? 
ខ៖ េរ¸ង¥គចូលចិតUេរ¸ង $៉វ ¡៉វចិន។ 
ក៖ $ទ! �ំងពីេកEងរហូតមកដល់ឥឡ] វ LរMរែដលេ|កពូ ចូលចិតUេធ¬ @ 
LរMរអ¬ ីែដរ? 
ខ៖ េ|កពូ iេរ¸ងIងសំណង់ចូលចិតU ប៉ុែនU េ|កពូ¡ស់េហ@យ 
ចង់ឈប់លះបង់ េJ$ះអី។ 
ក៖ ចង់េ$ះបង់? 
ខ៖ ចង់េ$ះបង់េJ¹ះអី េយ@ងេធ¬ @Lរ�ំងពី៣,០០០លុយែខE រ។ ឥឡ] វមួយៃថ+១៤ 
មុនីេហ@យ។ េយ@ងឈប់ េយ@ង¡ស់េហ@យ។  
ក៖ លុយេJច@នឈប់។ 
ខ៖ េ�អត់រចួ ែភ:កេយ@ងក៏ងងឹត។  
ក៖ េពលទំេនរៗ េ|កពូចូលចិតUេធ¬ @អ¬ ីែដរេ|កពូ? 
ខ៖ េពលទំេនរៗ។ ទំេនរៗយប់អីអ�� ឹងេ�ះ?  
ក៖ $ទ! ៃថ+ក៏$នយេប@ ក៏$ន។ 
ខ៖ ចូលចិតU_� ប់ធម៌អីេ�។ 
ក៖ ចុះេ|ក�ំងពីេកEងរហូតមកដល់ឥឡ] វ 
េ|កពូ½ ប់េដ@រ$នប៉ុ�E នេខតUេ|កពូ?  
ខ៖ អូ! េ|កពូេដ@រេJច@នេខតUេហ@យ េស�មÃប ភ: ំេពញ កំពង់ធំ 
មកេខតU$ត់ដំបងមកដែដលហ: ឹង។ 
ក៖ $ទ!  
ខ៖ Jសµញ់េគមកដែដលេ�ះ។  
ក៖ លួចJសµញ់អ:ក$ត់ដំបង។  



ខ៖ េដ@រេJច@នេខតU�ស់ េស�មÃប $ត់ដំបងសÁ ី� មិនេ¡លេទ
េខតU$ត់ដំបង។  
ក៖ េ|កពូ ½ ប់ ½ ប់$ន ដូចIកែនងេទសចរណ៍ 
េ|កពូ½ ប់$នេ�េលងេ(�ខះ? េ(�ខះេ|កពូ។ 
ខ៖ អត់ែដល_» ល់េ_ះេទសចរណ៍ មិនែដល_» ល់។ 
ក៖ Jស Kកអង រវតUេ�ះ? 
ខ៖ អង»រវតU$នេ� អង»រធំ អង»រតូច។  
ក៖ $ទ! 
ខ៖ េ|កពូេ(នឹង ៥9: ំ។ េ(េស�មÃប េខតUេស�មÃប៥9: ំ។  
ក៖ េ(ក� CងេខតU$ត់ដំបងេ�េលងេខតU�ខះ? 
ខ៖ េខតU$ត់ដំបង េ�េលងភ: ំសំេÇ $ណន់ប៉ុេ�́ះឯង Jកេព@អី។  
ក៖ ចុះេសក សកអីេ�ះ? 
ខ៖ អត!់ អត់ែដល_» ល់ េសកសកមិនដឹងេ�ឯ�ផង។  
ក៖ ចុះភ: ំេខ�វេ�ះ? 
ខ៖ ភ: ំេខ�វអត់េទ។ េប@ជិះµន$នែតជិះµន មិនែដលេ�េទ ហួសេ� 
ហួសមកហួសេ�ះឯង។ 
ក៖ េ(ក� CងJក KមJគÅ_ររបស់េ|កពូ Qនអ:កែដលេចះែលងតÊនU ីេទេ|កពូ? 
ខ៖ អូ! JគÅ_រពូ អត់Qនអ:កេចះេលងតÊនU ីេទអត់។ 
ក៖ អត់Qនេទេ|កពូ? 
ខ៖ អត់Qនេទ។  
ក៖ ចុះQនអ:កែដល^ត់iចេចះបេង  @តឧបករណ៍េភងQនេទ? ដូចIJទ ស» រ 
ពaណូអីអ�� ឹង�? 
ខ៖ $ទ! 
ក៖ អត់Qនេទ? 
ខ៖ អត់Qនេទ។ 
ក៖ $ទៗ! �ក់ទងនឹងផXះពីមុនវញ̀មUង។ េ|កពូQនផXះពីមុនេទ? 
ខ៖ ផXះពីមុនQន។ Qនស�] វ េ�: ត េហ@យ¡ក់ដីេ� 
ដំGក់ឥតJបេ§ងេ�េដកេ��៎។  
ក៖ អ�� ឹងផXះពីមុនេធ¬ @ពីថE ឬពីេឈ@េ|កពូ? 
ខ៖ ផXះេឈ@ស�] វ។ 
ក៖ $ទ! សសរផXះេធ¬ @ពីអីេ|កពូ? 
ខ៖ សសរផXះេដ@មេJបងខ�ល់ពីេដ@មមក។ $ទ! េJបងខ�ល់។ 
ក៖ ចុះតំបូលេ|កពូ? 
ខ៖ តំបូលស ឹកេ�: ត។ 
ក៖ ចុះជÓÔ ំង? 
ខ៖ ជÓÔ ំង ប៉ះ�LU ពុម7LU អីេចះែតGក់ៗេ� 
LU ¡ក់សសរសល់េចះែតបិតៗេ�។ Jត]វLរេ�េយ@ងJត]វLរIង 
^ស់Jបេ§ងដែដល។ 
ក៖ ចុះបង̄ °ចQនេទេ|កពូ? 
ខ៖ Qនេត@។ 
ក៖ ល�ងផXះIមួយiេ�ះេគេធ¬ @ពីអីេ|កពូ។  
ខ៖ ល�ងផXះLលជំ�ន់េ�ះ QនJបµលួសiេមរច̀Lំង
J¡ញៗiសរៃសេGតល់ល�ង។ 
ក៖ សJQប់ផXះពីេដ@ម _ងសង់ខZ [នឯង ឬក៏ជួលIងេធ¬ @េ|កពូ? 
ខ៖ អូ! ខB C ំIង�ំងពីេដ@មមក ពូជIង$ទ។ 
ក៖ $ទ! េហ@យផXះេ�ះផងែដរ 
េត@េ|កពូចំ�យេពលប៉ុ�E នេទ@បiច_ងសង់រចួ? 



ខ៖ េប@សិនIេយ@ងគិតចំ�យពលកមEខZ [ន ផXះ១ មួយៃថ+ 
កមEករ|យកំេ$រេទ�។  
ក៖ $ទ! 
ខ៖ មួយៃថ+ពីរមុឺនJ$ំ។ េយ@ងេមIងមួយៃថ+ដប់េរ�លអីេ�។ 
ៃថ+ខ ះអត់$នលុយេ�។  
ក៖ ចង់ជJQប់សួរe ផXះពីមុនចំ�យេពលប៉ុ�E នេធ¬ @េទ@បេហ@យេ|កពូ? 
ប៉ុ�E នៃថ+? 
ខ៖ អូ េរ¸ងពីមុន?  
ក៖ $ទ! 
ខ៖ ១០ៃថ+។  
ក៖ េហ@យ�េ|កពូ? 
ខ៖ ១០ ៃថ+ តំបូលចងេ¤សូ៊េចះែតេ(សិន�៎។  
ក៖ �ក់នឹងជំ�ញ េត@េ|កពូ$នេរ�ន ជំ�ញអីខ ះ ឬក៏េចះេធ¬ @អីេទពីមុន�៎? 
ខ៖ អូ! ពីេដ@មមកជំ�ញ�ងរេទះេ^។  
ក៖ $ទ!  
ខ៖ ឪពុកខB C ំIងiរេទះេ^។  
ក៖ អូ! $ទ! 
ខ៖ Iងរេទះេ^ IងផXះ។ េរ�ន�មឪពុក។  
ក៖ េរ�ន�មឪពុក។  
ខ៖ $ទ! េរ�ន�មឪពុក។  
ក៖ $ទៗ!  
ខ៖ ខB C ំឪពុកេប@កµនេទ។ ខB C ំអ:កµន ែតអត់Qនអ�គតអ:កµន។ 
ដុងiេរ¸ងIងផXះ សំណង់ Iងេឈ@។ 
ក៖ $ទ! អ�� ឹងេ|កពូេចះ�ងIងេឈ@ហ: ?៎ 
ខ៖ Iងេឈ@។ IងផXះ Iងសំណង់ ថEក៏េចះ។  
ក៖ ថEកេ៏ចះហ: ៎ ពូហ: ?៎ 
ខ៖ ថEក៏េចះ។  
ក៖ ចុះ�ក់ទងនឹង�ងតំ$ញ រៃវេ|កពូេចះេទ?  
ខ៖ អត!់ អត់េចះេទ។ 
ក៖ អត់េចះេទហ: ៎? 
ខ៖ អត់េចះេទ។ 
ក៖ ចុះGដំំ� ំេ|កពូេចះGដំំ�អំីខ ះ? 
ខ៖ Gដំំ�Jំ^ន់ែត�ងកសិកមEេគឱ�េយ@ងជីដីប៉ុេណ́ះៗ។  
ក៖ $ទ! 
ខ៖ ប៉ុែនUមិន�ន់$នអនុវតU េ(េទ។ 
ក៖ $ទ! េ|កពូ½ ប់េឡ@ងេ�: ត យកទឹកេធ¬ @ស  រេទេ|កពូ? 
ខ៖ ½ ប់! 
ក៖ អូ េ|កពូេឡ@ងេ�ឯ�? 
ខ៖ េឡ@ងេ(េនះឯង។ េ(ៃJព�រន̀។ 
ក៖ េខតU�េ|កពូ? 
ខ៖ េខតU$ត់ដំបងJស Kក សែង ។ ែប៉ក�ងេ�ះ។ 
ក៖ $ទ! េហ@យេ|កពូ េឡ@ងេ�: តយកទឹកេធ¬ @ស  រប៉ុ�E ន9: ំែដរ? 
ខ៖ ±ចូលJបែហលI ៧9: ំ។ 
ក៖ ក� Cងមួយៃថ+$នប៉ុ�E នគីឡ] ស  រ? 
ខ៖ ស  រក� Cងមួយៃថ+ ដូចIេដ@មេ�: ត$នJបែហលI៣៧េដ@ម$នJបែហលI 
ស  រJបែហលI ១០គីឡ] ។  
ក៖ ១០គីឡ] េJច@នហ: ?៎ 



ខ៖ $ទ! ៣៧េដ@ម ១០គីឡ] ។   
ក៖ $នស  រេ|កពូេធ¬ @េមច៉ខ ះ? 
ខ៖ ែរÕកៗយកមកGក់ម៉ូយ�មផ�រ។  
ក៖ $ទៗ! េ|កពូ½ ប់េធ¬ @កÊន�កលក់េទ? 
ខ៖ អត!់  
ក៖ អត់េទហ: ៎? 
ខ៖ អត់េទ! 
ក៖ ½ ប់ចិ�� ឹមសត¬េទ? 
ខ៖ ½ ប់ចិ�� ឹមែដរ ែតចិ�� ឹមេចះែតMប់។  
ក៖ $ទ! សត¬អីខ ះេ|កពូ? 
ខ៖ ដូចI សត¬Qន់ អីចងឹេ� ែឆ  ចិ�� ឹមៗ អស់iលីង។  
ក៖ ចុះ�ក់ទងនឹងសត¬ៃJពេ|កពូ ½ ប់ចិ�� ឹមេទ? 
ខ៖ អត!់ 
ក៖ សត¬_រL̀? 
ខ៖ អត!់ 
ក៖ កំJប Kក។ 
ខ៖ កំJប KកJសµញ់�ស់សត¬េ�ះ ចង់ចិ�� ឹមប៉ុែនU±អត់QនរបូមនU�ស់។  
ក៖ េ|កពូ½ ប់ចិ�� ឹមដង× °វ�ងអត់? 
ខ៖ អត!់ 
ក៖ េ|កពូ½ ប់ចិ�� ឹមឃØ C អំត់? 
ខ៖ អត់ អត់េទ។ 
ក៖ អត់េទហ: ៎? 
ខ៖ េ�ះឯង។ 
ក៖ �ំងពីេកEងរហូតមកដល់ឥឡ] វបÓÙ ែដលលំ$កសJQប់េ|កពូ 
េ|កពូគឹតeបÓÙ អីែដរ េហ@យ�ំងពីេពល�េ|កពូ? 
ខ៖ បÓÙ ែដលខB C ំេក@តមុនេគដំបូង លំ$កIងេគែដលខB C ំេក@តមក 
ពិ$កៗរកកែនងពិ$ក§េ|កJគ]? 
ក៖ $ទ! ែដលពិ$កេGះJ_យេទ�ត។  
ខ៖ ខB C ំ សម័យេ�ះគឺខB C ំែរកដី។  
ក៖ $ទ!  
ខ៖ ែរកដីចិ�� ឹមកូន�៎។ ចិ�� ឹមកូនទJQ$ំនក៏_ងប៉ុេណ́ះពិ$ក�ស់។ 
ក៖ $ទ! េប@គិតេ�ប៉ុ�E ន9: ំេហ@យ? 
ខ៖ ±លÎក់JបែហលIជិត ២០9: ំ។  
ក៖ ជិត២០9: ំ។ 
ខ៖ $ទ! ែរកដី។ ែរកiចម៍េគ�៎ iចមលូ៍ែដលេគបងÂ °រមកេ¡លនឹងបង» ី 
េយ@ងែរកiចម៍េ�ះេហ@យ េ¡ល�មៃJព�មអីេ�។  
ក៖ $ទ!  
ខ៖ $ទ!  
ក៖ អូ iេ�ះេដ@ម�ីយកថវL̀េ�ះមកផ»ត់ផ»ងJក KមJគÅ_រ។ ជិតៃម79: ហំ: ៎? 
ខ៖ ជិត២០9: ំ។  
ក៖ អ�� ឹង$នន័យe� ងំIងេធ¬ @Lរសំណង់េទ�ត។  
ខ៖ � ងំIងេធ¬ @Lរសំណង់េទ�ត ប៉ុែនU រកលុយ$ន�៎។ ឥឡ] វQ៉សីុនេគ 
េគQនQ៉សីុនបូម�៎។ J^ន់ែតចុច េគសុងេ�។ 
ក៖ េប@សិនIQនេទ�តេ|កពូេ(ែតេធ¬ @ហ: ?៎ 
ខ៖ េ(ែតេធ¬ @ ប៉ុែនUឥឡ] វេ|កពូ±ដុងIង� ងំIងiេ�ះខÔលិ�ស់។  
ក៖ $ទ!  
ខ៖ ទQ កេ់¡លេ�។ 



ក៖ េ|កពូ�ក់ទងនឹងបទពិេ_ធន៍លÁ ែដលគួរឱ�
ចង¡ំពីេកEងQនេទេ|កពូ? 
ខ៖ ពីេកEងបទពិេ_ធន៍ចង់េប@កµនេ�ះឯង។ េប@កµន±អត់េក@ត 
អត់េក@តេទេប@កµនេ�ះ ឪពុកWU eំកូនឯងកុេំ(µន 
ពូជអ:កµនJបពន�េJច@ន�ស់ េ¡លJបពន�េ¡លអីេ�។ 
ដុងេគេ(មួយកែនងេទ។ េធ¬ @Iងេធ¬ @អីធ¬Iងេធ¬ @អីេ(រហូតេ�។  
ក៖ $ទ! 
ខ៖ បងប̄ °នេ|កពូអស់េហ@យ។  
ក៖ $ទ! 
ខ៖ អស់េហ@យQនែតេ|កពូេទ។ បងេគiទីបីេនះ�៎។  
ក៖ $ទ! 
អ�� ឹងេ|កពូគឹតe_ច់Èតិរបស់េ|កពូ�ងំអស់េ(ភូមិ�ែដលេJច@នIង
េគេ|កពូ? 
ខ៖ អូ! _ច់ÈតិេJច@នIងេគគឺេ(ភូមិេពង�រន̀ Jស Kកឯកភ: ំ។ 
ក៖ ^ត់េJច@ន�ស់េ|កពូ? 
ខ៖ េJច@ន! 
ក៖ JបែហលIប៉ុ�E នJគÅ_រេ|កពូ? 
ខ៖ ហូ! េJច@ន�ស់។ េ�ទួតេ�អីែខ�រ�ងេ�ះេJច@ន។  
ក៖ $ទ! ចុះមក�ងេនះអត់សូវQនេទ�ពូ? 
ខ៖ �ងេនះQនែដរេ(�ងអឺ ភូមិដងបី។ 
ក៖ $ទ! 
ខ៖ េយ@ងQន េយ@ងQនថ:ល់រេទះេភ @ង�៎។  
ក៖ $ទ! 
ខ៖ េគមកែលងអូតំបង១អុតមបងពីរេនះ។  
ក៖ អូ! អ�� ឹងេប@សិនIេ|កពូេ�េលងពួក^ត់ ពួក^ត់¡ំេ£េ|កពូហ: ៎? 
ខ៖ ¡!ំ 
ក៖ ¡ហំ: ៎។ 
ខ៖ ប៉ុែនU េគកØ [យៗេគ សុទ�ែត េពកអុឹមប៉ូ លីសអី។ េគេឃ@ញេយ@ងអត់ 
េគមិនសូវនិ³យរកេយ@ងេទ។  
ក៖ េគអត់សូវ_  ល់េយ@ងដឹង? 
ខ៖ មិនសូវ_» ល់អីបងប̄ °នដូចeរស់សុវ�́គីេគជួយឧបតÚម7ែតេគ។ 
ប៉ុែនU េ|កពូេគអត់ជួយ េគជួយែខ��ងេគ។  
ក៖ $ទ! 
ខ៖ ឪពុកែតមួយខុសQU យ�៎ ហ: ឹងេហ@យេគអត់ជួយេយ@ងេទ។ 
ក៖ ហ: ឹងេហ@យ ឪពុកែតមួយហ: ៎? 
ខ៖ ឪពុកែតមួយ។ 
ក៖ $ទ! 
អរគុណេ|កពូែដល$នផUល់LរសQ7 ស�ំងពីេដ@មរហូតដល់ឥឡ] វេនះ។ 
អ�� ឹងLរសQ7 សន$៍នមកដល់ទីប�� ប់េហ@យ 
ប៉ុែនUមុននឹងប�� ប់LរសQ7 សនខ៍B C ំចង់ជJQបេ�Lន់េ|កពូអំពីេ^លបំណង
ៃនLរសQ7 សបនU ិច�៎េ|កពូ។ េ^លបំណងៃនLរសQ7 សនេ៍នះគឺ
េដ@ម�ីរក�េ(ជីវJបវតU ិWX ល់ខZ [នរបស់េ|កពូWX ល់ 
េដ@ម�ីទុកឱ�កូនេ�ជំ�ន់េJLយ^ត់$នេរ�នសូJត�៎េ|កពូ 
េដ@ម�ី^ត់$នដឹងeសម័យេនះ 
េយ@ងេយ@ងពិ$ក³៉ងេមចJសÅល³៉ងេម៉ចេ�ះ�៎។ 
$នអ�� ឹងមុននឹងប�� ប់LរសQ7 សេត@េ|កពូ Qនមតេិ³បល់ 
ឬក៏Qនេ³បល់អីេដ@ម�ីឱ�កូនេ�ជំ�ន់េJLយ^ត់$នេរ�នសូJតអ�� ឹង�៎? 



ខ៖ $ទៗ!  
ក៖ ទ១ីសម័យែដលខB C ំមិនសូវេចះអក�រហ: ងឹ ទ១ីេយ@ងយល់ចំេណះេយ@ង±Jជះ�ស់។ 
ខ៖ $ទ! 
ខ៖ Qនចំេណះeហឺុកូនេអ@យ េយ@ងអត់ 
េយ@ងមិនiចដូចេគអ:កQនលុយេទ�៎។ 
េគQនលុយេគេចះែតឱ�កូនេគេ�េរ�នេ�។ ចុះសម័យហ: ឹងេយ@ងេដ@រែរកដី 
ែរកiចម៍េគយកលុយចិ�� ឹមកូន 
េហ@យកូនេ�េ|កពូមិនសូវេចះអក�រអបី៉ុ�E នេទ។ Jតឹមe: ក់ទី៤ ទី៥ 
េ�ះ±អស់េហ@យ។ $ទ! iេនះពូជJQបេទ�៎ 
ដល់េពលសម័យឥឡ] វេនះេគេជ¸នេល¸នែម៉ឪ េគរកសីុធូរ½រេ� 
េគឧបតÚម7េ��៎។ 
ក៖ $ទ! 
ខ៖ ខB C ំមិនេចះអក�រេទ េលខក៏អត់េចះែដរ ប៉ុែនUជJម Kញកូន 
ដឹងែតឪពុកល+ ង់េហ@យជJម Kញកូនឱ�±េឡ@ង កូនេឡ@ង±J^ន់ 
េចះបូកេលខ¡ក់ែម៉JតផXះេក@ត។  
ក៖ $ទ!  
ខ៖ Ãល់ៃថ+េ|កពូ$នកូន។ 
ក៖ $ទ! 
ខ៖ េJ¹ះអីកូនេ�ះ េ|កពូជJម Kញេiយ±េចះដឹង។  
ក៖ $ទ! 
ខ៖េ|កពូល+ ង់�ស់។  
ក៖ $ទ! 
ខ៖ ល+ ង់ែមន។ 
ក៖ 
អ�� ឹងេ|កពូចងឱ់�កូនរបស់េ|កពូេធ¬ @³៉ងេម៉ចេ�ៃថ+មុខេទ�តអ�� ឹង�៎? 
កូនេ��៎? 
ខ៖ $ទ! អូ! ពូJ^ន់ែតជJQបe ឱ�កូនេ�ខំេរ�នេ�ែស¬ ងយល់គំនិត 
អក�រេលខអីឱ�$នចÎស់។ កុំេធ¬ @ដូចេ|កពូ េ|កពូពីសម័យេ�ះរត់លូនរហូត 
ល+ ង់�ស់។ 
ក៖ អត់សូវ$នេរ�នេទ។ 
ខ៖ អត់$នេរ�នេទ។ េរ�ន$នមួយ9: ។ំ លន់ នល់រដHJប§រសេមUច�¥ ម 
រត់រហូតប៉ូលពត េពលប៉ូលពត៣9: ំ។  
ក៖ និ³យេ�េ|កពូេទ@បែត¡ប់េផU@មេធ¬ @Lរេ(េពលែដលេ|កពូ 
$នប�� ប់ដូចeប�� ប់ សÊM» មចប់អីេហ@យ។ អ�� ឹងេ|កពូ¡ប់េផU@មេធ¬ @Lរ 
អ�� ឹងអត់$នេរ�នេទហ: ៎េ|កពូ? 
ខ៖ អត់$នេរ�នេទ។ េធ¬ @Lររហូត$ទ។ 
ក៖ $ទ!  
ខ៖ ជីកដី ភÛ [រែJស។ ចុះអស់QU យឪពុក េJ¹ះេយ@ងបងេគ�៎។ 
េយ@ងJត]វចិ�� ឹមប̄ °ន។ ចិ�� ឹមប̄ °នេប@កiJ�ក់េប@កអីេចះែតេ�េហ@យ។ 
េធ¬ @េម៉ចឱ�$នលុយចិ�� ឹមប̄ °ន Gល់ក៏Gល់ែដរ។ យកលុយេ�ះចិ�� ឹមប̄ °ន។ 
ក៖ ឱ�ែតQនចំណូលហ: ៎េ|កពូ? 
ខ៖ ឱ�ែតQនចំណូលេ�រហូត។ 
ក៖ $ទ! 
ខ៖ មិនគឹតeេរ¸ងេចះមិនេចះេទ អត់េទ។ េធ¬ @េមចចំណូលJបពន�កូនេយ@ង 
QU យក៏អស់ ឪពុកក៏អស់។  
ក៖ អត់Qនអ:កផ»ត់ផ»ង់េទ�៎ពូ? 
ខ៖ អត់Qនអ:កផ»ត់ផ»ងេទ។ បងេនះផ»ត់ផ»ង់ផÁង់ប̄ °ន�៎។ 



ក៖ $ទ! េហ@យខB C ំអរគុណដល់េ|កពូែដល$នផUល់LរសQ7 ស 
េហ@យមុននឹងប�� ប់ខB C ំសូមជួនពរេ|កពូQនសុខ¥ពលÁ QនកQ ំង 
េហ@យQនJ$IÜ េដ@ម�ីiចជួយដឹក�ំកូនេ¡ឱ�$នរ ·កចេJម@នែថមេទ�ត�៎
េ|កពូ។ $ទ! ជJQប|៕  


