
!រសំ%សន៍របស់អុ៊-.សី ហម ហុ៊- 
ក៖ អ%កសំ(ស៏េគេ,- ះ េសង 0រ 23  ខ៖ អ%កេគ5ត7វសំ(ស៏េ,- ះ ហម ហុ៊= 
 
ក៖ និងេហ@យអ៊ុ= ខB C ំេ,- ះ េ,- ះេពញ េសង 0រ 23 អ៊ុ=េ,- ះអីេគែដរអ៊ុ=? េ,- ះេពញ។ 
ខ៖ ខB C ំេ,- ះ ហម ហុ៊= ។ 
ក៖ ហម ហុ៊=។ 
ខ៖ K! 
ក៖ អ ីអ៊ុ=Mនេ,- ះេNេ5Oអត់អ៊ុ=? 
ខ៖ អត់Mន អត់Mន។ 
ក៖ ឬកេ៏,- ះពីេក-ង? 
ខ៖ េ,- ះRំងពីកំេណ@ត ែម៉U៉3ក់េVយរហូតដល់ប៉ុណZ ឹង។ 
ក៖ ពួកខB C ំMនnicknameរហូតពួកខB C ំ.អ៊ុ=MនVយុប៉ុe- នេហ@យf% ំនឹង? 
ខ៖ ខB C ំMនVយុ ៦៦f% ំ។ 
ក៖ ៦៦  អ៊ុ=េក@តេhf% ំiវ jញ? 
ខ៖ ដូចl១៩៥២។ 
ក៖ ១៩៥២ អ៊ុ=ចុះf% ំចនqគតិ? 
ខ៖ f% ែំខេត@ហី? 
ក៖ f% ំ ដូចlf% ំកុរf% ំឆs tវឬក៏f% ំអu ីចឹង។ 
ខ៖ អូ f% ំមvញ់។ 
ក៖ f% ំមvw់Mន់ហីអ៊ុ=? 
ខ៖ ពស់ រxUនMន់។ 
ក៖ អត់ចyស់ែដរេរzងf% ំែខ- រ ហិហិ។ 
ខ៖ និងេហ@យៗ។ 
ក៖ អ ឺអ៊ុ=េក@តេhiែដរេhេពទ~ េhផqះ ….។ 
ខ៖ អត់េទ េក@តេhRមlរេប�បអ%កែ5សេក@តេh�យមបែខ- រេយ@ង
េh5ស �កែ5សជនបទេhភូមិ5Kំង5កហម។ 
ក៖ េក@តេh5Kំង5កហមភូមិឃំុiែដរអ៊ុ= ? 
ខ៖ ភូមិឃំុស�� ត់កំពង់�u យ5ស �កកំពង់�u យែដរ។ 
ក៖ ភូមិ5Kំង5កហម។ 
ខ៖ ភូមិ5Kំ5កហមឃំុកំពង់�u យ។ 
ក៖ ឃំុកំពង់�u យ។ 
ខ៖ ឃំុ អូ ស�� ត់កំពថ់�u យពីមុនន+េ5គ�ន។ 
េ5គ�ន៖ Uទេhនិងែដរេត@។ 
ខ៖ xលេយ@ងេh5Kំង5កហម.េ5គ�ន. ឃំុកំពង់�u យ 5ស �កកំពង់�u យ។ 
ក៖ និងេហ@យ �� ប់លឺេ,- ះនិងែដរេត@ ភូមិនិងដូចlភូមិដី5កហមែមនអ៊ុ=។ 
េ5គ�ន៖ មិនែមនេទ។ 
ខ៖ អត់េទ..។ 
ក៖ �� ប់�� ល់អ៊ុ=េh5Kំង5កហមែដរ �ត់េNេ�េលង អត់ែដរUនេ�។ 
ខ៖ និងេហ@យ។ 
ក៖ អ៊ុ=Mនបងប� tនប៉ុe- នអ%កែដរអ៊ុ=? 
ខ៖ ខB C ំMនបងប� tន៥eក់5សី២5ប �ស៣។ 
ក៖ អ៊ុ= អ៊ុ=កូនទីប៉ុe- នែដរអ៊ុ=? 
ខ៖ ខB C ំដូចកូនទី២។ 
ក៖ កូនទី២.េ5គ�ន. ដូចេទ�ត ហិហិ។ 
ក៖ បងប� tនអ៊ុ=Mនេ,- ះអu ីខ� ះែដរអ៊ុ=? 
ខ៖ បងប� tនខB C ំ បង5ប �សេ,- ះញឹម ហមញឹប េហ@យេ�ខB C ំហមហុ៊= 
ប� tន5ប �ស១េទ�តហម ហុង ១េទ�តហមេ�។ 



ក៖ Kស អុំMនKំេរzងអu ីខ� ះែដរអំពីពួក�ត់ែដរអត់អ៊ុ=? 
ខ៖ អំពីពួកបងប� tន ? 
ក៖ និងេហ@យៗ អ៊ុ=ពីបងប� tនអ៊ុ=។ 
ខ៖ ហឹម មិនសូវKំអីពីប៉ុe- នេទ 
ប៉ុែន�បងប� tនខB C ំដូចlមិនល� េហ@យក៏មិនlV5កកអី់ែដរ
េធu @េVយ5ក �ម5គ��រពិUក។ 
ក៖ និងេហ@យ..! 
ខ៖ 5�ន់ែតKំប៉ុណZ ឹង។ 
ក៖ Kំេរzងេលងមួយ�% ឬក៏អី…។ 
ខ៖ អូ អត់េទ អត់ែដរេទ អត់ែដរេលងមួយ�%  Mនប� ី5បពន�មួយគ%សហូរែហរ អូ 
Mនប� tន១ប� tនទី៤ មួយេគេលង5បពន�ែតេគMន5គ��រថ-ីេទ�តេហ@យ។ 
ក៖ អឺ េhអ៊ុ=េhពីេក-ង អ៊ុ=ចូលចិត�េធu @អu ីខ� ះែដរអ៊ុ=ពីតូច? 
ខ៖ គឺខB C ំមិនេនះេទ 
ខB C ំេhពីេក-ងៗពួកខB C ំអ%កេធu @ែ5សចំxរeំ�% េ�ែ5សេ�អីនុងែអង។ 
ក៖ េ�ែ5សlមួយ�% lមួយបងប� tន។ 
ខ៖ និងេហ@យlមួយបងប� tននិង។ 
ក៖ ចុះVឡ7 វ�ត់រស់េhiខ�ះែដរអ៊ុ=។ 
ខ៖ សពuែថ�បង5ប �សខB C ំមួយែដរេ,- ះ ហមហុ៊= និងេhអី5Kំង5កហមនិងែអង។ 
ក៖ 5Kំង5កហមនឹងែដរ។ 
ខ៖ និងេហ@យ ែត៤eក់និងUនមកដល់កំពង់់ធេំហ@យ។ 
ក៖ Vឡ7 វ�ត់។ 
ខ៖ មកេhនិងេខត�និង។ 
ក៖ េhទីតួមេខត�។ 
ក៖ េhទីរមួេខត��ងំអស់ែមន? 
ខ៖ និងេហ@យ។ 
ក៖ េhជិតៗអ៊ុ=េត@ហី? 
ខ៖ និងេហ@យេhជិតដូចផqះខB C ំនិងផqះប� tនខB C ំ5ប �សមួយផqះេhទល់មុខ�% ប� tនទី៤។ 
ក៖ និងេហ@យ! 
ខ៖ េប@ប� tន5ប �ស១េeះេhអីជិត�� នត 7 ងKមទល់មុខ
ម¡ C ំេអសីុលី3ប៉ុនេh¢ងេនះ។ 
ក៖ ចុះVឡ7 វ�ត់េធu @អu ីខ� ះែដរអ៊ុ= xរ�រពួក�ត់។ 
ខ៖ េប@បង5ប �សខB C ំនិ�យពីេល@មកមុនកុំេVយនិ�យប£¤¥ ស។ 
ក៖ និងេហ@យ ហិហិ អu ីក៏Uន។ 
ខ៖ បង5ប �សខB C ំ�ត់េធu @ែ5សេហ@យែតខB C ំ 
ខB C ំអស់អីេធu @េហ@យពីេដ@មេធu @ែ5សែតVឡ7 វេVយកូនក¦ §យេធu @េ�។ 
ក៖ K! 
ខ៖ 
េហ@យប� tន5បសខB C ំទី៣េគលក់េ5គ�ងអី5កបិច5កបុកេហ@យM៉សីុនេដរM៉សីុនអីនុង
¨ស។ 
ក៖ Kស.! 
ខ៖ េហ@យរកអីចឹងែអង  លក់ �̈ សលក់អី �̈ សសប់ �̈ សអី។ 
ក៖ �̈ សកំប៉ុង ។ 
ខ៖ អត់េទ V �̈ សសប់ �̈ សេគបូមខ~ល់។ 
ក៖ អូ..! 
ខ៖ �̈ សេគបូមខ~ល់ V �̈ សសប់ែវងៗ©លក់សំ(រេ5គ�ងេeះែអង 
េហ@យេ�ប� tន5ប �សេeះប� tន5ប �សទី៣ ប� tន5ប �សទី៤នុងដូចlអត់Mនេធu @អីេទ 
សពuែថ�េធu @ែតែ5សែដរ។ 



ក៖ Kស..! 
ខ៖ មកេhកំពង់ធំក៏ទិញដីេគUន5បែហលl អ ឺ
ª©អត់ដល់១ហិចេទដីនុងេeះ©េស- @រ១ហិចេ�ចុះេ5«ះV១េeះ៤៥Vមួយេeះ
១៦ ប៉ុនេយ@ងគិតª១ហិចចុះ ១ហិចនុង�% េធu @ែ5សនុងែអង 
ពីេដ@មចិ¬¥ ិមេ�ចិ¬¥ ឹមអីដល់កM� ំងKស់េ�©រត់អត់រចួក៏លក់េ�េKលអស់េធu @
Rែ5ស។ 
ក៖ និងេហ@យ។ 
ខ៖ េហ@យប� tន5សីខB C ំនិងេធu @xរកំបិចកំប៉ុកនុងែអងេចះR3បំែន�  
3ជំីអីលក់5�ន់ចិ¬¥ ឹមកូនេរ�ន។ 
ក៖ ចុះ អឺM� យអ៊ុ=Mនេ,- ះអu ីែដរអ៊ុ=? 
ខ៖ M� យខB C ំេ,- ះហងេយzន។ 
ក៖ ចុះឪពុកអ៊ុ=? 
ខ៖ ឪពុកខB C ំេ,- ះេស�វហម។ 
ក៖ Vឡ7 វ�ត់ែចក¯នេhអ៊ុ=? 
ខ៖ និងេហ@យ �ត់�� ប់អស់េហ@យ។ 
ក៖ និងេហ@យ ..។ 
ខ៖ �ត់UនVយុ៧០lង ប៉ុណZ ឹងេ�អស់េហ@យេ�។ 
ក៖ �ត់េក@តេhiែដរអ៊ុ=5ស �កកំេណ@តរបស់ឪពុកM� យអ៊ុ=? 
ខ៖ ឪពុកM� យខB C  ំM� យខB C ំេក@តេh5Kំង5កហមនិងែអង។ 
ក៖ អ%ក5Kំង5កហម ហិហិ។ 
ខ៖ ែតឪពុកខB C ំេhម² C ំ េប@និ�យេ�េhខvច់ច5ង�សេhកំពង់េ�។ 
ក៖ កំពង់េ�។ 
ខ៖ និងេហ@យ5ស �កកំេណ@ត។ 
ក៖ អ៊ុ=អ%កកំពង់ធំសុទ�ម៉ងផង។ 
ខ៖ K កំពង់ធំសុទ� �ត់េhខvច់ច5ង�សេប@RមែដលខB C ំដឹងª 
ដូនRខB C ំ�ត់េhេeះែអង។ 
ក៖ K ចុះេhេពលែដរ�ត់ឪពុកអ៊ុ= �ត់អីេគ 
ដូចlេដ@ម ីចិ¬¥ ឹមជីវ jតរបស់�ត់ែដរអ៊ុ=? 
ខ៖ K េM៉ដល់និងក៏�ត់Uនប� ី5បពន�េ�ក៏�ត់ែបកពីM� យឪពុក�ត់េM៉ 
�ត់េM៉េh¢ងែម៉ខB C ំ �ត់េធu @ែ5សែដរ ។ 
ក៖ ចុះអ៊ុ= ឪពុកM� យអ៊ុ=Mន�� ប់5Kបអ់៊ុ=ពីជីវ jត�ត់xលពីេhេក-ងែដរអត់អ៊ុ=? 
ខ៖ �ត់អត់សូវUននិ�យេទប៉ុែន�
េប@M� យខB C ំ�ត់Uននិ�យែដរ�ត់កំសត់iស់េ5«ះ�ត់អត់MនឪពុកM� យ
ចិ¬¥ ឹមRំងពីតូចៗេM៉ �ត់�� ប់េKលអស់មក ។ 
ក៖ K។ 
ខ៖ 
M� យ�ត់ដូចl�ស់5តី5xយែដរKស់ៗពីេដ@ម�ត់អតU់នយកមកេពទ~អី
យកមកអីេម@ល5តឹម5ត7វេ�ក៏�ត់�� ប់ �ត់Mនប� tន5សី១ 
ប� tន5សីមួយេeះេ5xយពីអត់M� យេ�ក៏�� ប់ែដរ។ 
ក៖ អូ.! 
ខ៖ េhសល់ែត�ត់M% ក។់ 
ក៖ ចឹងបងប� tនMនR២eក់បងប� tន 
េហ@យប� tន�ត់�� ប់ចឹងM� យអ៊ុ=M% ក់ែអង។ 
ខ៖ K និងេហ@យ MនRM% ក់�ត?់ 
ក៖ xលនិង�ត់ដូចlេhតូចែដរនអ៎៊ុ=។ 



ខ៖ េhតូច 5បែហលlេhតូច េ5«ះលឺ�ត់ª 
េពលឪពុក�ត់េ�ចង់សន́ tចេ�រក5តីអីយប់ៗ3ក់�ត់កµ CងហិបកុំេVយមុស¢ំ
កូន។ 
ក៖ អូ ហិហិ។ 
ខ៖ េដកចូលកµ Cងហិប។ 
ក៖ ជំeន់និងអត់�ន់Mនមុង។ 
ខ៖ និងេហ@យអត់�ន់Mនមុង 5បែហលនិងែអង។ 
ក៖ អត់ហប់េទ�តន ហិហិ។ 
ខ៖ និងេហ@យ �ត់ª�ត់េដកកµ Cងហិប។ 
ក៖ អូ.! 
ខ៖ ឪពុកមកវ jញក៏េល@កកូនេចញពីហិប3ក់េVយេដក 
5បែហលlអត់មុងនិងែអងកូនKស់ៗពីមុន។ 
ក៖ និង េប@គិតពី¶ប់ជំeន់�ត់មកេយ@ងចូល៩០ែត៩០េស� @ង។ 
ខ៖ ចូល៨០,៩០េហ@យ និងេហ@យ �រ¹ដូចេក@ត១៩២០lង។ 
ក៖ អូ ពីជំeន់២០lងដូចlជំeន់សេម�ចសីហនុ។ 
ខ៖ និងេហ@យជំeន់�ត់និងែអង។ 
ក៖ និងេហ@យ។ 
ខ៖ ធំ�ន់សេម�ចសីហនុអីនុង េVយេធu @xំេភ� @ងេឈ@អី។ 
ក៖ ចុះអ៊ុ=MនេhKំេ,- ះជីដូនជីRអ៊ុ=ែដរេទ 
¢ងM� យក៏Uន¢ងឪពុកក៏Uន។ 
ខ៖ ជីដូនជីR¢ងឪពុក U៉ខB C ំេ,- ះM៉េវ 
កុងខB C ំេ,- ះសីុវែតអត់�� ល់ឪពុកកុងនិងេទ�តេទអត់េក@តអត់�ន។់ 
ក៖ អត់អីេទ 5�ន់Rចង់ដឹងេ,- ះ R�យេយ@ង។ 
ខ៖ Kស និងេហ@យ Rនិងេ,- ះកុងសីុវ។ 
ក៖ �ត់េh¢ងឪពុកហអ៊ុ=។ 
ខ៖ K ¢ងU៉ខB C ំ។ 
ក៖ និងេហ@យ ចុះហ៎។ 
ខ៖ M៉និងេ,- ះM៉េវ។ 
ក៖ K! 
ខ៖ និងែអង។ 
ក៖ ចុះអ៊ុ=Kំª�ត់េក@តកµ Cងf% ំiេហ@យេhiអត់អ៊ុ=។ 
ខ៖ អត់Uនេទ។ 
ក៖ ឬក៏អ។ី 
ខ៖ Vយុ�ត់ដូចl៨០អីlង�ត់�� ប់េច@M៉េeះ�ត់�� ប់សម័យលន់នល់។ 
ក៖ K! 
ខ៖ ដឹង�ត់VយុUនប៉ុe- នខB C ំអត់ដឹងេទ 
ប៉ុនខB C ំែតងលឺU៉ªកុងខB C ំUនVយុ៨៩Uន�ត់�� ប។់ 
ក៖ ចុះអ៊ុ=�� ប់Kំេរzងអំពីពួក�ត់អត់អ៊ុ=។ 
ខ៖ អត!់ 
ក៖ េ3យ�រេhេក-ងែដរពិUក ហិហិ។ 
ខ៖ េប@ដឹង ដឹងពីតូចª របរM៉កុងខB C ំគឺ3អំំេ� 
3Rំអំេ�េទេh5ស �កនិងេeះេហ@យេធu @ែ5ស។ 
ក៖ េh5ស �កiែដរអ៊ុ=។ 
ខ៖ េh េhខvច់ច5ង�សនិងែអង។ 
ក៖ អូ 3អំំេ�េhនិង3អំំេ�េក@ត។ 
ខ៖ 3អំំេ�េhនិងេគ3អំំេ�េក@តកូន។ 
ក៖ K! 



ខ៖ សម័យេeះ ខB C ំេ�ជួបxលU៉ខB C ំeំេ�េលងអី 
េឃ@ចំxរអំេ��ត់ធំ¨រiស់�ត់3។ំ 
ក៖ និងេហ@យ។ 
ខ៖ េជ@ញចឹងែអងេហ@យនិងេធu @ែ5សនិងែអង។ 
ក៖ K ចុះ5ក �ម5គ��ររបស់អ៊ុ=េeេខត�និងអស់យូរប៉ុនiេហ@យែដរអ៊ុ=។ 
ខ៖ េhេខត�កំពង់ធំេយ@ងនិងហ៎ ។ 
ក៖ និងេហ@យ យូរេហ@យែមនអ៊ុ=។ 
ខ៖ 
យូរេហ@យអត់ែដរ0� ស់ប² tរេ�iេទេទ@បសម័យVពតេទែដរអ៊ុ=ែបកេ�េhកំពង់
Kម ? 
ក៖ K.! 
ខ៖ កµ CងចំxរេOសូ៊។ 
ក៖ អូ កំពង់KមចំxរេOសូ៊។ 
ខ៖ K! 
ក៖ អឺ អ៊ុ=Mន�ច់ញតិiែដរេhេ5Oពី5បេទសកម¼ Clែដរេទ។ 
ខ៖ អត់ អត់Mនេទ។ 
ក៖ អត់Mន។ 
ខ៖ អត់Mនេ�ះ។ 
ក៖ ចុះ�u មីរបស់អ៊ុ=េ,- ះអu ីែដរអ៊ុ=។ 
ខ៖ ប� ីខB C ំេ,- ះ Vនឈុនអុី។ 
ក៖ Vនឈុនអុី 5សេដ�ងM% ក់ខB C ំ�� ល់េ,- ះសMជិកវ j̈ រែដរេ,- ះអុឺមឈុនអុី 
ហិហិ។ 
ខ៖ K! 
ក៖ អ៊ុ=េរ�បV«ហ៍ពិ«ហ៍េhf% ំiែដរអ៊ុ=។ 
ខ៖ ខB C ំេរ�បV«ហ៍ពិ«ហ៍េhf% ំ៧០ f% ំ១៩៧០។ 
ក៖ េhf% ១ំ៩៧០ ចុះេhែថ�ែខiែដរអ៊ុ= Vនុងដូេចlរបបលន់នល់១៩៧០។ 
ខ៖ របបលន់នល់១៩៧០ េរ�បxរេhែខ៤។ 
ក៖ ែខ៤។ 
ខ៖ និងេហ@យ f% ំ១៩៧០ 
េប@គិតlែខែខ- រេយ@ងែខេច5តេ5«ះខB C ំxរេហ@យខB C ំចូលf% ំ។ 
ក៖ អូ ែតVxរនិងេរ�បចំពីឪពុកM� យឬក៏េម៉ចអ៊ុ=។ 
ខ៖ េរ�បចពីំឪពុកM� យ។ 
ក៖ ខB C ំ�- នRមកពីVស� ីេគ Vស� ីេគអ�� រេគេeះ។ 
ខ៖ អត់េទ អត់Mនអ�� រេរ�បចំអីេទឪពុកM� យ�ងំសង¢ង។ 
ក៖ K ចុះMនៃថ�ជំនូនែដរអត់អ៊ុ=.? 
ខ៖ Mនជំនូនxលនិងេគជូន៣«ន។់ 
ក៖ េ5ច@ន¨រ។ 
ខ៖ ៣«ន់ែខ- រពីជំiន់និង និងេហ@យ ៣«ន់េប@គិតlMស១តម� ឹងlង។ 
ក៖ េ5ច@ន¨រជំeន់េeះ។ 
ខ៖ េ5ច@នសម័យនិង១ជីR២រយ។ 
ក៖ Vឡ7 វM៉នរយែដរែតរយដុ¿� ។ 
ខ៖ និងេហ@យរយដុ¿�  5ស�លរកមិនUនទិញMសេទVឡ� វ។ 
ក៖ K 5ស�លមិន5ស�ល�- នលុយទិញMសេទ។ 
ក៖ េត@អ៊ុ=Vច5Uប់ពួកខB C ំUនេទពីដំបូងែដរអ៊ុ=េហ@យនិង�u មីអ៊ុ=ជួប�% ។ 
ខ៖ េប@និ�យេ�5បែហលកូនែអងអត់េជz អ៊ុ=អត់ែដរ�� ល់�% េ�ះ។ 
េ5គ�ន៖ និ�យRំងពីេ5ពងeយសំេប@មេម៉�ះ។ 
ក៖ អត់េទ ដូចlេគសួរ�ក់ទងនិង។ 



ខ៖ ដំបូង�� ល់ឪពុកM� យេ5«ះភូមិ5Kំង5កហមនិងRេU៉ង©lប់�% ។ 
ក៖ RេU៉ងនិង5Kំង5កហម អូ ហិហិ។ 
ខ៖ ១េhភ% ំេពញ ប� ីខB C ំ�ត់េhភ% ំេពញសីុឈµ §លេគ។ 
ក៖ អូ ឪពុកM� �ត់េhេខត��ត់េhភ% ំេពញ។ 
ខ៖ M� យេh5ស �កRេU៉ង។ 
ក៖ េhlប់�% 5�ន់R�ត់េhេផងពីឪពុកM� យ។ 
ខ៖ K ដល់េពលរចួេ�ក៏ឪពុកM� យ�ងំសង¢ងនិង�� ល់�%  Kស់ៗនិង។ 
េ5គ�ង៖ ចុះពីេដ@មមិនដូចេក-ងសម័យVឡ7 វi។ 
ខ៖ អរ¹ែដរ�� ល់�% េ�ះកូនេពលេគែហរកូន5ប �សមកចូលេ¶ងរត់េ�េម@ល។ 
ក៖ េអ@រ xរបេi� យអ៊ុ=។ 
ខ៖ និងេហ@យ ែមនេត@ អត់ែដរ�� ល់�% េទមិនែដរេ�ះប៉ុននឹកេឃ@ញª 
U៉ែម៉េគ�� តេហតុអីកូនេគមិន�� ត។ 
ក៖ ដល់េពលជួប�� តែមន។ 
ខ៖ ដល់េពលជួប�� តែមនឪ©�� ត �ត់lមនុសមិនេនះេទ �ត់មឹងMត់ 
�ត់អត់េចះផឹកសីុែល ង5សីញីអីេទ។ 
ក៖ ចុះអ៊ុ=Mនេចះ អូ5ចលំ 
អ៊ុ=MនេចះVននិងសរេសរ(�ែខ- រUនេ5ច@នប៉ុនiែដរអ៊ុ=? 
ខ៖ l(�ែខ- រអ៊ុ=មិនេចះអីេ5À5ជះេទ។ 
ក៖ េទ lទូេ�M៉េ5ប@Uនធម-R។ 
ខ៖ Vចេ5ប@Uនធម-R សរេសរសំបុ5តអីនិង។ 
ក៖ និងេហ@យ..។ 
ខ៖ េ5ប@Uនធម-R។ 
ក៖ ចុះអ៊ុ=ំMនេចះ(�អីែដរេ5Oពី(�ែខ- រែដរេទ? 
ខ៖ អត់ អត់េចះេ�ះ។ 
េ5គ�ន៖ េចះR(�ែខ-រចyស់ម៉ង។ 
ក៖ និងេហ@យ។ 
ខ៖ េ5«ះអត់ែដរUនេរ�ន។ 
េ5គ�ន M៉ជំeន់និងេរ�នស� ។ី 
ខ៖ េរ�នUនដូចខB C ំªនិងែអង ª% ក់ទី១០។ 
ក៖ ចឹងេត@អ៊ុ=េរ�នUនក5មិតª% ក់ទីប៉ុe- ន បឋម 
មធ~មសិកvឬក៏ទុតិយភូមិឬអីេផងៗ? 
ខ៖ អត់MនUនអីេទ។ 
ក៖ និងអ៊ុ=5Uប់ខB C ំមុននិងែតសំណួរេគ5ត7វសួរ។ 
ខ៖ និងេហ@យ។ 
េ5គ�ន៖ េប@និ�យចេំ�©េល@សª% ក់អង់Rងែតមួយª% ក់និង។ 
ខ៖ និងUនªសពuៃថ�េគេរ�នេល@ª% ក់ទី៣ ទី១២ ១១។ 
ក៖ ជំeន់និងេគក5មឹតអីវ jញអ៊ុ=ក5មឹតអ៊ុ=ចូលេរ�ន? 
េ5គ�ន៖ េទជំeន់និងមិនែមនក5មឹត១េទ េគមិនែមនេNចឹងេទ។ 
ខ៖ ពីមុនេគេNកុMរ¯ន។ 
ក៖ កុMរ¯ន។ 
ខ៖ និងេហ@យ 5បែហលដូចlª% ក់ទី១០ ©៣ª% ក់ទី១២ ១១។ 
េ5គ�ន៖ មិនUច់និ�យចឹងេទ ªេរ�នUនR៣ª% ក់ចឹងេ� 
ខ៖ េរ�នUនª% ក់ទី១០ Vឡ7 វេគ¶ប់ពី១ ២ េឡ@ងេ�ទី១២វ jញ 
សម័យមុនពីទី១២ចុះមកេ5xមវ jញ។ 
ក៖ អូ! 



ខ៖ 
Uក់ឌុបនិងេគេNª% ក់ទី១ទំេន@បរបស់េគអត់ែមនេNដូចVឡ7 វពីទី១េ�ទី១២
េទពីមុនវ jញª% ក់Uក់ឌុបទី១បស់េគេហ@យដល់Vឡ7 វេគដូរ។ 
េ5គ�ន៖ មិនKំUច់ែតUក់ឌុបេទ ែតឌីបs tមេក-ងសពuៃថ�មិនUច់េ¿តេទ។ 
ក៖ េក-ងVឡ7 វទី៧។ 
េ5គ�ន៖ ឌីបs tមទី៩។ 
ក៖ ទី៩និងេហ@យ ចឹងអ៊ុ=េរ�នUនក5មឹតទី៣េណសអ៊ុ=។ 
ខ៖ និងេហ@យក5មឹតទី៣។ 
េ5គ�ន៖ និងេហ@យក5មឹតទី៣។ 
ក៖ និងខB C ំអត់សូវដឹងពីª% ក់ពីមុនេប@សួរពីបឋមអនុអីដឹង។ 
ខ៖ អ៊ុ=KំRអទីក¯នVមួយេទ�តេeះដឹងª% ក់អី។ 
ក៖ និងេហ@យេ3យ�រយូរែដរេហ@យ។ 
ខ៖ និងេហ@យៗ5បែហលlបេវចន¯ននិងែអង.។ 
ក៖ �¿អ៊ុ=េរ�នេhiែដរអ៊ុ= ? 
ខ៖ េh�¿RេU៉ង។ 
ក៖ RេU៉ង។ 
ខ៖ និងេហ@យ។ 
ក៖ អ៊ុ=MនKំេ,- ះ�¿និងេ,- ះអីែដរអ៊ុ=? 
ខ៖ �¿និង5បែហលេគ3ក់េ,- ះ�¿វត�េxះរx។ 
ក៖ េxះរx និងេហ@យអត់អីេទអ៊ុ= សំនួរខ� ះ។ 
ខ៖ Rមដឹង អត់Mនiជួយេទ េ¿កអ%កក�ងេឡ@ង? 
ក៖ និងេហ@យ5�ន់lសំនួរ។ 
េ5គ�ន៖ ែហងនិ�យ(�និង េ¿កអ%កក�ងនិងអត់3ក់េ,- ះេទ។ 
ខ៖ អត់េទ ដូចl3ក់េ,- ះេxះរxនិងែអង។ 
េ5គ�ន៖ មិនែមនបឋម ដូចlបឋមនិងែអង។ 
ខ៖ េប@ª% ក់បឋម កុMរ¯ននិងែអង។ 
ក៖ Kស និងេហ@យ។ 
េ5គ�ន៖ េទជំeន់េeះដូចlែមនបឋម 
xលេeះដូចlេភ�ចអស់Uត់េ�េហ@យ។ 
ខ៖ VនិងេNª% ក់កុMរ¯ននិងែអង។ 
ក៖ ហិហិហិ។ 
ខ៖ កុMរ¯ន អតិក¯នបរ jវចន¯ននិងែអង។ 
េ5គ�ន៖ xលនិងែមន(�Uលីេទ �¿រដÃiេគ3ក់ចឹង។ 
ខ៖ មិនដឹងែដរ។ 
ក៖ និងេហ@យ 
ចឹងអ៊ុ=Mនមិត�ជិតស% ិតiែដរធំ�ត់lមួយ�% Rំងពីដល់ឥឡ7 វេទអ៊ុ=? 
ខ៖ Rំងពីេក-ងមកខB C ំមិនែដរMនមិត�ភក� ីជិតស% ិតអីេទ 
5�ន់ªពួកែដរេរ�នlមួយ�% xលេhវត�េh�¿ក៏េhែត¶ប់Vន�% ស% ិត�%
ល ែតអ%កខ�ះក៏�� ប់ខ� ះក៏េhរស់។ 
េ5គ�ន៖ ចុះេប@សុទ�ែត៦០ ៧០។ 
ក៖ ហិហិហិ ចុះអ%ក។ 
ខ៖ េពលជួបជុំ�% េយ@ងក៏េhែត¶ប់Vន�% ស% ិត�% ល។ 
ក៖ ចុះអ%កែដរេhេរ�ន�� ល់�% Rំងពីតូចដល់ឥឡ7 វ �ត់Mនេ,- ះអីu ែដរ 
អ%កែដរអ៊ុ=KំUនចឹង។ 
ខ៖ េ,- ះហុង។ 
េ5គ�ន៖ iKំRំងពីជំeន់៧០មកេហ@យ។ 
ខ៖ និងេហ@យ េ,- ះ�ត មីង�តR5បិញហូត។ 



ក៖ K! 
ខ៖ Rេម៉ងេហ@យហុងអី�� ប់អស់េហ@យ េhហូតប� tនហុង�� ប់េហ@យ។ 
ក៖ K! 
ខ៖ េហ@យ5ប �សៗនិងខ�ះក៏�� ប់ខ� ះក៏Uត់មិនដឹងេ�iេទ 
ខ� ះក៏េរ�នេ�េគច�¿េគចអីេ�អត់េរ�ន។ 
ក៖ Kស ចុះអ៊ុ=MនKំអីខ� ះែដរ�ក់ទងនិងពួក�ត់ែដរអត់អ៊ុ=? 
ខ៖ Rំពីែបក�% Uនប� ីUនអីេ�ខB C ំដូចlមិនសូវKំេរzងរបស់េគេទកូន។ 
ក៖ និងេហ@យ ។ 
ខ៖ និងេហ@យ។ 
ក៖ េពលខ�ះ អ%កអ៊ុ=�� ល់ª ពីមុ�ត់ដូចlខូចេម៉ច។ 
ខ៖ េក-ងសម័យមុនlមនុសមិនសូវខិលខូចអីេទ 5តឹម5ត7វlងសម័យេនះ។ 
ក៖ ជំeន់េeះអត់សូវ។ 
ខ៖ ជំeន់េeះអត់Mនេ5គ�នេញÅនេ5គ�ងអី 
េលងែតេ¿តអនqក់េ¿តអី�- នេលងែល ងសីុសងអីេទ ជះ5�ប់អំពិល 
0q ត់េOសូ៊ 
ក៖ េលងអីៗមួយ�% ចឹង។ 
ខ៖ និងេហ@យ េលងៗចឹងៗែអង។ 
ក៖ និងេហ@យ។ 
ខ៖ ែល ងសីុសងខឹលខូចអីអត់Mនេទសម័យនិងេប@ª។ 
េ5គ�ន៖ Kប់ពីបិណÆ ១េ¿ក3ក់Uស់ ¶ទំល់ភ� ឺ សម័យេនះេម@ល©យ�% ខq ិចឥឡ7 វ។ 
ក៖ មិន�ន់Kក់UសUនM៉នបទផង©យ�% Uត់ 
ចុះអ៊ុ=េធu @xរែ5សឬ5បកបVជីវកម-5គ��រែដរអ៊ុ=។ 
េ5គ�ន៖ កសិករ។ 
ខ៖ កសិករ គិតេ�¶ល់ៃថ�អ៊ុ=�- នេធu @អីេទ អ៊ុ=5�ន់ªែខេគេ5«ះសូវ េដ@រទិញxជិប 
xេÇអី ទិញល�  ែខ5តីេឆ� @ ទិញ5តីេឆ� @យកេ�លក់Uនចំនិញតិចៗ5�ន។់ 
ក៖ អ ឺកµ Cងេនអដូចlេគសួរª 
េត@អ៊ុ=Uនេធu @xរអីខ� ះេទ�តកµ Cងជីវ jតអ៊ុ=េ5Oពីxរ�រែ5សចំxរ។ 
ខ៖ អ៊ុ=អត់Mនេធu @អីេទ អត់Mនេទ អ៊ុ=អត់Mនេ�ះ xរ�ររដÆសីុ5Uក់ែខ5Uក់អី 
អតែដរUនទទួលេទ េយ@ងអត់ែដរUនេរ�នេចះដឹងេហ@យ អត់សូវ¨៊នេទ។ 
ក៖ K.! 
ខ៖ េយ@ងក៏�- នែខរយះ និងេហ@យ។ 
ក៖ K ចុះRំងពីេក-ងដល់ឥឡ7 វ េត@ជីវ jតអ៊ុ=Mនxរ0� ស់ប² tរអu ីខ� ះែដរអ៊ុ=.? 
ខ៖ Rំងពីេក-ងមកដល់Kស់សពuៃថ�ខB C ំដូចlMនជីវ jត0� ស់ប² tរែដរ។ 
េ5គ�ន៖ សំ(សន៍ដូចVOAេហ@យ។ 
ក៖ អត់េទ 5�ន់ែតសំ(សន៍ជីវ5បវត� ិ�ត់។ 
េ5គ�ន៖ និងVOA។ 
ខ៖ RំងពីMន5ក �ម5គ��រមកខB C ំក៏ទទួលUនដូចª 
©ក៏Uនកូន៥eក់ខB C ំក៏ែបក�%  �ត់ក៏េ�Uត់ 
ខB C ំក៏េhចិ¬¥ ឹមកូន�ងំ៥និងែអង 
រចួេ�េ5xយមកក៏Uនដំណឹងល� របស់5ពះេយសូ៊មកផពuផvយខB C ំក៏Uនទទួលដំ
ណឹងល� ពី5ពះMនែតប៉ុននឹងែអងកូន។ 
ក៖ និងេហ@យ។ 
ខ៖ េហ@យក៏អរគុណ5ពះែដរ 
ែដរUនេរ 2សខB C ំេចញពីអំេព@រUបេហ@យពួក5ក �ម5គ��រខËមក៏Mនសុភមង�លែដរ 
មិនlV5កក់េហ@យក៏មិនlល� ែដរ©មិនែមនª©ល� �ងំអស់េទកូន 
ប៉ុែន� កូនេÇក៏េធu @េVយសបyយចិត�ែដរ 
¶ល់ៃថ�កូនក៏មិនផឹកសីុែល ង5សីញីែដរេធu @េVយេយ@ងពិUកែដរiស។ 



ក៖ Kសនិ�យរមួេ�ធម-R។ 
ខ៖ ចឹងែអង Kស©រស់UនM៉5ស�ល 
និ�យរមួេ�©ក៏Mនផqះសំែបងរស់េhសមរម~របស់េគេហ@យ 
េហ@យក៏ដូចª ពួកេគដឹងគុណេយ@ងែដរ េគមិនេធuស5បែហសVេរzងអីេទ 
គុណVណន©េ�Rមែបបបទនិងត�% ផង។ 
ក៖ និងេហ@យអ៊ុ= េ5«ះធម-RឪពុកM� ល� �ត់ដូចlដឹងគុណដឹងអីចឹង។ 
ខ៖ និងេហ@យ។ 
ក៖ ចុះអ៊ុ=MនមÌ tបឬែល ងiែដរអ៊ុ=ចូលចិត�Rំងពីេក-ងដល់ឥឡ7 វេទអ៊ុ=។ 
ខ៖ េប@ែល ងេលងអី។ 
ក៖ មÌ tបក៏Uនែល ងក៏Uន។ 
េ5គ�ន៖ េប@និ�យេ� �ត់ចូលចិត�5បេ¿មេ¿កពីេដ@ម។ 
ខ៖ និងេហ@យចូលចិត��� ប់វ jទ~� ចេ5មÅងអីៗពិេ¶ះៗដល់សពuៃថ�។ 
ក៖ Rំងពីេដ@ម ។ 
ខ៖ Mនទូរសពq3ក់ចេ5មÅងេអ@យេយ@ង�� ប់កូនៗ េប@និ�យពីេនះ 
ខB C ំចូលចិត��� ប់5ពះបនÍt ល និxយេផងេម៉ចមិនដឹងេទiស ប៉ុនខB C ំ5�ន់ª 
េM៉ង៦lងអីខB C ំ�� ប់5ពះបន́ tលែដរេគនិ�យRមវ jទ~� ។ 
េ5គ�ន៖ �� ប់េយ@ងែចកេពលេM៉ងមិនែមន�� ប់�ងំអស់េទ។ 
ខ៖ 
ជួនxលនិxយេយ@ងអត់UនបំែបកេVយេយ@ងយល់ពី«ក~េ5បÅបេធ�បកµ Cងគ
ម� ីរេទ និងេហ@យ ដល់េពលេនះេ� 
ខB C ំUន�� ប់ពួកេគនិ�យេ�Uនេយ@ង5�ន់យល់ខ�ះអំពី«ក់េ5បÅបេធ�បេh
េពលេយ@ងVនគម� ីរេ� 
គិត©អត់ដល់េយ@ងអត់ដឹងªេគេ5ប@េ�េល@ស� ីខ� ះេយ@ងអត់ដឹងអត់យល់iស់េហ@
យេយ@ង�� ប់េគេ� េគបំែបកេM៉េយ@ងដូបយល់េគ5�យសំ¶យេVយេយ@ងដឹង។ 
ក៖ ចុះអ៊ុ=MនKំចេ5មÅងiែដរអ៊ុ=KំRំងពីេក-ងដល់េពលេនះ.? 
ខ៖ និងេហ@យចេ5មÅងអ៊ុ=អត់សូវKំប៉ុe- នេទ េ5ចÅងអីអ៊ុ=ក៏មិនសូវអ%កេ5ចÅងែដរ 
និងេហ@យ5�ន់ែតUនែត�� ប់ឬឹ។ 
ក៖ អត់អីេទអ៊ុ= សំណួរខ� ះ©ពិUក5�ន់Rេយ@ង5ត7វែតសួរេ�យខប់ចឹងiអ៊ុ=។ 
ខ៖ និងេហ@យ េ�Rមែបបបទេគ3ក់េVយ។ 
ក៖ ែបបបទេគ3ក់េVយ េយ@ងដឹងªេពលខ�ះ 
ធM- ពីេក-ងដល់ធំ©0� ស់ប² tរេយ@ងKស់េហ@យចឹង។ 
ខ៖ 5�ន់RKស់េ�ខB C ំចូលចិត��� ប់បទចេ5មÅងRំងពីេក-ងមករហូតេដ@ល់Kស់ 
ខB C ំែតងRMនវ jទ~� ១ វ jទ~� ពីេដ@មU៉ខB C ំ�ត់Mនវ jទ~�  
េពល�ត់េ�Uត់ខB C ំលួចេប@កេហ@យ លួចេប@ក�� ប់ 
ដល់េពលR�ត់មកបិទេហ@យ¢� ច�ត់េជ។ 
ក៖ ហិហិហិ! 
ខ៖ និងេហ@យដូរយកVតិចម�ង េគេNM៉កសីុេលចបស់ហូឡង់អីេeះពីេដ@ម 
ដល់េ5xយៗេM៉©MនVថ-៣ក៏ខB C ំទិញេ5ប@ខs §នឯង។ 
ក៖ ដូររហូត ចុះេhកµ Cង5ក �ម5គ��រអ៊ុ=Mនពីiេចះេលងេភ�ងអត់អ៊ុ=? 
ខ៖ អត់Mនេទ។ 
ក៖ អត់Mនេទហរអ៊ុ=? 
ខ៖ កូនដូចlអត់េទេÇសពuៃថ�ដូចlMន២eក់េគទញិគីRេកះ 
កូនេ�ខB C ំមួយេហ@យនិងVកូនទី៣ដូចlទី៣ និងកូនទី៣។ 
ក៖ អូ េចះេកះគីR K។ 
ខ៖ ពីេដ@មអត់Mនេភ� @ង3ក់េទ MនRថ-។ 
ក៖ថ-ពិលនិងហីអ៊ុ= ។ 
ខ៖ វ jទ~� មួយនិង xលមុនU៉ខB C ំដូចlេ5ប@ថ-៥២ដុំម�ង។ 



ក៖ អឹម ៥២ដុំហិហិ.។ 
ខ៖ �យេ�©អត់េជz ធំU៉ប៉ុនេនះ អ%ក5ស �កxលេeះអត់ពីiMនវ jទ~� េទ 
ដល់េពល¿� ចេឡ@ងមកេហ@យ �� ប់េ¿Ï នKបុ◌ីអីេ�េឡ@ងេពញផqះ។ 
ក៖ ជំeន់១េទ�តដល់វគ� ទូរទសន៍ ទូរទសន៍M៉�រេទ�ត។ 
ខ៖ ទូរទសន៍Mនទូរទសន៍េម@លនិងេគែដរេ� ទ5Mំ©ក៏យូរែដរ 
ែដរª5ក �ម5គ�3រេយ@ង©5កiកូន។ 
ក៖ និ�យទូ©េhRមជនបទផង។ 
ខ៖ នងិេហ@យ និងេហ@យ អត់េទ 
េពលែដរMនទូរទសន៍ចូលមកេhផqះែដរកូនឯងចំiេំM៉និងែអង។ 
ក៖ ហិហិ..! 
ខ៖ េប@និ�យពីវ jទ~�  ពួកខB C ំមិនសូវអត់េទ េ5xយមកេទ�តពុកខB C ំMនវ jទ~�  
លក់Vេeះេចញ©ថ-េ5ច@នេពក ទិញVថ-៥ដុំវ jញ។ 
ក៖ ដូរ! 
ខ៖ និងេហ@យ ! 
ក៖ ចុះេអ@រ ចុះផqះអ៊ុ=MនលកÏណ�៉ងiែដរRំងពីេក-ងេM៉ដល់ឥឡ7 វ 
ចង់វគ�សំណួរនិងែដរ ហិហិ។ 
ខ៖ Rំងពីេក-ងេM៉េប@និ�យេ� 
ផqះសំែបងអីក៏©មិនសូវlធំេហ@យ©ក៏មិនសូវlតូចអីេទ U៉ែម៉ខB C ំ�ត់េh 
ខB C ំធំដឹងក� ីេឡ@ង ខB C ំេឃ@ញ�ត់Mនផqះេក �ង១ ផqះអីេhសមរម~េហiស់ ។ 
ក៖ Kស! 
ខ៖ េហ@យមកដល់ខB C ំេទ�តក� ី ក៏ខB C ំអត់ែដរUនេធu @ផqះេសÑផqះអីេhេទ 
េពលiខB C ំេធu @ផqះ ពីU៉ែម៉ខB C ំ�ត់ជួយlលុយlអីេ�ក៏េធu @ផqះេធu @អីេ�Uន២ខ%ង 
២ខ%ងេhដូចផqះេនះសពuៃថ�េនះែអង។ 
ក៖ K ចុះអ៊ុ=ផqះែដរ ចុះផqះរបស់អ៊ុ= 
អឺេត@អ៊ុ=Uន�ងសងឬក៏Uនជួយ�ងសងផqះនិងឬអត់េទ Vផqះ។ 
ខ៖ Uនេធu @កូន..! 
ក៖ អ៊ុ=អ%កេធu @ខs §នែអងហរអ៊ុ=? 
ខ៖  xលេeះU៉ខB C ំ�ត់េh �ត់ជួយេធu @lងេធu @អីៗ ទិញដូរអីេយ@ងទិញេ�។ 
ក៖ េយ@ងអ%កជួយទិញ េហ@យជួយេម@លេធu @។ 
ខ៖ Kជួយទិញ ជួយរកបងប� tនេh5ស �កេគេM៉ជួយេល@ក១ៃថ�រចួ 
ៃវÒប៉ុងប័ងេ�ក៏Uនផqះនិងេhេ�ក៏U៉ខB C ំ�ត់េធu @បេងÓ @យផqះUយផqះអីេVយកូន
។ 
ក៖ និងអឺ េនះេគសួរមួយេទ�ត 
េត@អ៊ុ=Uនេ5ប@5Uស់សំ(រះអu ីខ� ះស5Mប់�ងសងផqះមួយេនះ មួយនិង ហិហិ។ 
ខ៖ ហិហិ ពីេឈ@េទកូនផqះនិង..! 
ក៖ និងេហ@យ ហិហិ..! 
ខ៖ មិនែមនផqះថ-េទ េទ@បែដរខB C ំេនះេ�ខB C ំUនលុយពីកូនពីអីេ�ខB C ំសន ំ
កូនជួយខ�ះអីខ� ះ ស́ tចផqះនិងេឡ@ងUនេរ�បថ-ពីេ5xមនិង¨ស។ 
ក៖ Uតនិង! 
ខ៖ េប@ពីមុនវ jញេឈ@ សសរេឈ@�ងំអស់។ 
ក៖ និងេហ@យេឈ@។ 
ខ៖ និង ! 
ក៖ អឺ េត@Mននរiេគែដរបេ5ងÅនអ៊ុ=េVយេចះសង់ផqះនិង? 
ខ៖ និ�យេ�©តជំeន់ពីKស់ឪពុកM� យ។ 
ក៖ និងេហ@យ ។ 
ខ៖ េយ@ង5�ន់RUន ទិញេឈ@ទិញអីប៉ុននឹង 
ែតផqះ¨សខB C ំ¨សល- មៗែដរេយ@ងអត់Mន5គ��រអត់Mនប� ីប៉ុនេនះ 



អត់MនផÔះធំេVយ�ត់េhេទ 
ប៉ុែន� េប@ល- មៗខB C ំVចដូចរeបដូចអីខB C ំ©យេធu @Uនខs §នែអង។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ េប@េឈ@iរ ÕងខB C ំ�u ន ។ 
ក៖ ហិហិ។ 
ខ៖ េចះេធu @Uន។ 
ក៖ ចុះអ៊ុ= អ៊ុ=េចះេធu @ខ� ះៗែដរេណសអ៊ុ= �ក់ទងនិងដំរeប ជ¬Ö ំងអី? 
ខ៖ េចះជួយដំ និងេហ@យUន។ 
ក៖ Kស! 
ខ៖ 5xន់Rេយ@ង©មិនUន�� ត់ដូចេគ 5�ន់RUនជិតៗ។ 
ក៖ ហិហិ K! 
ខ៖ កុំេVយខ~ល់ចូល។ 
ក៖ េត@អ៊ុ=Mនជំeញអីខ� ះែដរបន�េវនកµ Cង5ក �ម5គ��ររបស់អ៊ុ= 
ដូចlឪពុកM� យរបស់អ៊ុ=ឬក៏ពីអ៊ុ=េ�xន់កូនេÇអ៊ុ=? 
ខ៖ ¶ល់ៃថ�េប@បន� េវនពីឪពុកM� យេM៉ខB C ំេអu @ែ5សេធu @អីនិងែអង។ 
ក៖ Kស! 
ខ៖ េពលដល់ខB C ំUនប� ីច¬¥ ឹមកូនមកេhេខត�េនះខB C ំលក់នំប¬× C កនំអីនិងែអង 
ច¬¥ ឹមកូនេរ�ន។ 
ក៖ ចឹងអឺ កូនអ៊ុ=េចះេធu @Vនុងែដរ? 
ខ៖ ¶ល់ៃថ�េគអត់េចះេធu @េទ នំប¬× C កនំអីេគែលងេធu @អស់េហ@យ។ 
ក៖ ហិហិ..! 
ខ៖ េគរស់ដូចªខB C ំបណ² C ំពួកេគ V5ប �សៗេVយេ�េរ�នេ�Uនេធu @xរេធu @អីេ� 
5សីៗបេ5ងÅនេVយេគេ�េរ�នេដរេរ�នអីេ� ។ 
ក៖ អូ ! 
ខ៖ ¶ល់ៃថ�េគេប@ក¨ងxត់េដរxត់អីខs §នេគេ�iស់ 
េប@េពលខB C ំេhខB C ំេធu @ែ5សេធu @អី បិទ5�ចិ¬¥ ឹម5ជ7ក េដ@ម ីចិ¬¥ ឹមកូនេរ�ននិងែអង។ 
ក៖ និងេហ@យ ចុះអឺ សំនួរជិតអស់េហ@យ ហិហិ  េត@អ៊ុ=ជួយ5Uប់េយ@ងខ�ះៗអំពី 
េត@ជីវ jតអ៊ុ=MនជួបxរលំUកអីេគ អu ីខ� ះកµ Cងជីវ jញ 
េហ@យអ៊ុ=ឆ�ងxត់©Uនេ3យរេប�បiឬក៏�៉ងេម៉ចអីចឹង? 
ខ៖ Vនិងគឺ េប@ជីវ jតលំUក©ឆ�ងxត់ 
ជំeន់លន់នល់មួយឆ�ងxត់5�ប់ស� ីៗ5�ប់ែបក5�ប់អី5�ប់Uញ់5�ប់េUះរប
ស់©និង ។ 
ក៖ ហិហិ! 
ខ៖ ដូចªភ័យក៏ភ័យ រស់ឆ�ងផុតអស់េហ@យ។ 
ក៖ ហិហិ! 
ខ៖ ហិហិ ជួនxល5�ប់ផឹងមករត់រត់េKលកូនមកដល់Mត់�u រ 
អឺកូន5តឡប់េ�វ jញ  
ក៖ ហិហិ! 
ខ៖ ឡប់េ�វ jញេល@កកូនអូស ជួនxលViធំៗេNមូលកូនេVយេង@ប 
5�ប់េM៉េហ@យកូន េហ@យMនេeះVេប 
xលេeះVេម©ទំ¿ក់¨សយប់5បែហលេM៉ង៨ ។ 
ក៖ K! 
ខ៖ ©ទំ¿ក់ដូចl៦5�ប់ ៦5�ប់េហ@យ©េ�Uត់  
VនុងេគេNVយន�េ¨ះៃវÒឈ� បេទ មិនែមនVេបេទ 
េប@Vេប©ទំ¿ក់ដូចl៣យន�េ¨ះ ៣យន�េ¨ះនិងេប@ខB C ំª 
យប់និងែដរ�¿ក់េហ@យខB C ំª ខB C ំគិតªេប@សិនlVេបខB C ំ5ត7វ�� ប់េហ@យ 
ប៉ុែន�V៦5�ប់និង©េ�3ក់R៦5�ប់េហ@យក៏©េចញេ�Uត់េ� 



ប៉ុែន� េយ@ងកំពុងRេដកលក់ 
កំពុងRេដកលក់េឃ@ញលឺសូរយន�េ¨ះសន� ឹក¢� មង¨ស់ 
េបលែដរ©េឡ@ងេ�វ jញ©ទំ¿ក់រចួេហ@យ¨ស់។ 
ក៖ និង ! 
ខ៖ ដល់េពលខB C ំលឺសូរសន� ឹកយន�េ¨ះ 
ខB C ំªហរVេបKក់េហ@យយប់េនះ5បែហលlអត់រស់េទេម@លេ� ដល់េពលរចួេ� 
និ�យពីេក �ង ែដរ©ផqរនិង5�ប់ ©�� ក់មក5ត7វេយ@ង។ 
ក៖ 5ត7វVេនះ©5�ំ ហិហិ។ 
ខ៖ ដល់េពលមុង�� ក់េហ@យUនមួយសនqះ ប៉ុនកូនែអងសួរUន�ត់រត់េM៉េម@ល 
េNសួរខB C ំªេម៉ចេហ@យ? ខB C ំªអត់អីេទ ប៉ុែន�x� រែដរេដកែក រខs §នេយ@ងរេប@ក 
x� ររeប¨ស។ 
ក៖ អូ �¨វ© ©ខq រ។ 
ខ៖ និងេហ@យ©រេប@កេចញេM៉ និងេហ@យដូច©ខq រ ។ 
ក៖ ហិហិ គួរេVយ¢� ច ។ 
ខ៖ 5�ប់េនះេh5បែហលlពី៤,៥ែម៉5តពីផqះេទកូន។ 
ក៖ ហិហិ! 
ខ៖ អត់f� យេទ។ 
ក៖ ចឹងUនខqរ¢� េំម៉ស។ 
ខ៖ x� យl5សះ5�ប់និង¨ស ។ 
ក៖ អូ 5�ន់R5�ប់x� យl5សះនសអ៊ុ= ។ 
ខ៖ 5�ប់©និង¨ស ªUរVច់ដីx� យl5សះ អ៊ុ=អត់ភរកូនែអងេទ។ 
ក៖ ដឹង©ទំងន់ប៉ុនiេទណ៎អ៊ុ=។ 
ខ៖ និងេហ@យ ដឹង5�ប់េគប៉ុនi។ 
ក៖ M៉នេRនេ�Uនេចញl5សះ.? 
ខ៖  ផqះអ%កេអ�នU៉ន់¨សរេប@កដំបូលមកេhដីអស់។ 
ក៖ អូ ហិហិ។ 
ខ៖ ផqះគរេhMÏ ងផs tវ ផqះVែដរ 5�ប់3ក់និង 3ក់មក¢ងផqះខB C ំ។ 
ក៖ អូ ហិហិ ។ 
ខ៖ េ�Vែដរ 5�ប់មួយេទ�ត3ក់Vែដរជិត ជិតផqះេអ�នU៉ន់និងែដរ 
ដូច5សេដ�ងៗ�%  ©ទំ¿ក់ដូចមុំច£�� នចឹងែអងកូន 5�ប់ែបក©�� ក់េM៉ 
ប៉ុនរេØ�  សពuៃថ�5បែហលlេគលុបេហ@យ េគលុបេធu @ផqះេធu @អី េគទិញដីនុង 
ប៉ុែន� េប@ពីសម័យប៉ុលពតអីេhេទ xលចប់េហ@យខB C ំេ�េលង5ស �ក 
េលងអីេឃ@ញេh ប៉ុែន�ឥឡ7 វេគលុបអស់េហ@យ េគទិញដីនិងែអងេធu @ផqះេធu @អី 
ចឹងUនខB C ំª សម័យេeះ©ទំ¿ក់េhជិតវត�RេU៉ងនិងែអង 
ចូលវត�និង១5�ប់។ 
ក៖ xលនិងដូចlលឺេគេធu @5តង់េសសឬក៏េម៉ច? 
ខ៖ និងេហ@យ េធu @5តង់េស ែតយប់និងៃចដន~¨ខB C ំ យប់និង©េរ�ងរលឹម5សឹចៗ។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ ©អត់Mនេក-ងរត់េលង ៃថ�និងខB C ំªេប@Mនេក-ងរត់េលងដូចR¶ល់ៃថ� 
ខB C ំª�ប់ Mន�ខ�ះ ឬេប@មិនេនះក៏របួសខ�ះែដរ 
េ5«ះេក-ង©រត់េលងRមថ%ល់និងែអង 
V5�ប់ែបកនិងេh5បែហលlMត់�u និងែអង រេØ� 5�ប់និង¨ស់។ 
ក៖ អូ ! 
ខ៖ េM៉Vែដរផs tវេក-ងរត់េលង េក-ងប៉ុនៗេនះែអងរត់េលង។ 
ក៖ ចុះៃថ�ែដរទំ¿ក់និងេហ@យ េម៉ចវ jញេ�អ៊ុ= ©ែលងអីឬក៏េម៉ច? 
ខ៖ ©អត់អីេទ©ឈប់ទំ¿ក់វ jញ។ 
ក៖ អូ ©ឈប់ទំ¿ក់RំងពីនិងេM៉រហូតេ�? 



ខ៖ ែមនរហូតេទ ©េ�ទំ¿ក់េhiេទ�តមិនដឹងេទ 
ែតភូមិនិង©ឈប់ទំ¿ក់េហ@យ។ 
ក៖ និ�យរមួ©ទំ¿ក់5គប់ភូមិែមនអ៊ុ=? 
ខ៖ ©ទំ¿ក់ភូមិi េVយRេគេVយxរណ៍េVយ© ©ទំ¿ក់េហ@យ 
និ�យªដូចMនែខ- រ5កហមMនអីនិងi ©ដូចជំeន់លន់នល់អីនិង¨រ។ 
ក៖ ជំeន់លន់នល់េហ@យUនមកប៉ុលពត។ 
ខ៖ និងេហ@យជំeន់លន់នល់និងែអង 
ទំ¿ក់េហ@យតិចក៏U៉ខB C ំរត់េM៉សួរេប៉ចេហ@យកូន? 
U៉ខB C ំ¶ងេhf� យ5បែហលlពីេនះេ� ហី 
េយ@ងª5បែហលពីេនះេ�Mត់ផs tវេចញេ�ថ%ល់ចុះ រត់មកសួរេម@លកូន 
េពលេ5xយមកេទ�ត អត់ពី5គ��រេ�ខB C ំពិUកែដលមិនែម5ស�លេទកូន 
ជីវ jតែដលេយ@ងអត់Mនបេ�� ល5គ��រេដ@ម ីរ ÕងMំ។ 
ក៖ Kសនិងេហ@យ។ 
ខ៖ អត់អ%កចិ¬¥ ឹមពួកេយ@ង។ 
ក៖ ធម-Rេយ@ងេម@លកូនផង រកលុយរកអ។ី 
ខ៖ េម@លកូនផង xរ�រ5ប �សxរ�រ5សីេhេល@េយ@ង�ងំអស់។ 
ក៖ និងេហ@យ! 
ខ៖ ប៉ុែន�ក៏េចះែតសូ៊5�ែំដល េចះUនRខB C ំគិª មិនែមនªេនះេទ ខB C ំគិតª 
អu ីែដលេយ@ងេធu @គឺ5ពះអ%កេរ�បចំេVយេយ@ងUនមកជួប 
ខB C ំេប@េhអីែ5ស5បែហលខB C ំ�ប់ ខB C ំ�� ប់េ3យ�រខB C ំMនជំងឺេបះដូងនិង¨ស។ 
ក៖ ចុះឥឡ7 វេម៉ចេហ@យអ៊ុ=Vជំងឺនិង? 
ខ៖ ©ថប់ ជំងឺនិងសពuៃថ�ខB C ំេ5ប@ª% lំ5បKំេ�©អត់អីេទ 
ប៉ុែន� មួយរយះេeះែដលខB C ំេhអីេល@ 5ត7វេxសខ~ល់មួយៃថ�េប@មិនពីរដងក៏ម�ង។ 
ក៖ េxសេ�©ធូរែមនអ៊ុ=? 
ខ៖ េxសេ�©ដូចUត់ថប់Uត់អី អ%កiេឡ@ងផqះខB C ំ 
ខB C ំេNេគេVយេxសខ~ល់េVយខB C ំសិន UនខB C ំេVយេគេ�។ 
ក៖ ហិហិ UនេVយេគេ�វ jញ។ 
ខ៖ និងេហ@យ េ5«ះេគេM៉ េគមករក5ស7វ រក5បហុក រកស� រ។ 
ក៖ េគទិញក៏េគសំុអ៊ុ=? 
ខ៖ េគទិញ មិនែមនមកសំុេទ ក៏ប៉ុែន�។ 
ក៖ ហិហិ េយ@ងលក់។ 
ខ៖ ខB C ំលក់K េហ@យេxសខ~ល់េVយខB C ំសិនមកUនេ�©ល់5ស7វេក@ត 
រចួេ�ខB C ំេ�©ល់5ស7វេហ@យ©ល់េVយេគេល@សេ� 
េគេxសខ~ល់េVយេយ@ងេហ@យេeះ។ 
ក៖ និងេហ@យអ៊ុ= ! 
ខ៖ េប@ªទិញ5បហុកក៏េVយេគេល@ស5បហុក ជួកxលខB C ំេVយកន�ះគឺឡ7  
ទិញមួយគីឡ7 ក៏េVយមួយគឺឡ7 កន� ះអីេ� ស� រអីក៏ចឹងែដល។ 
ក៖ និង! 
ខ៖ ៃថ�េ5xយេគមករកេយ@ងក៏េ5ប@េគេទ�តេ� េធu @អីៗជួយ។ 
ក៖ ចុះអ៊ុ= និងេហ@យអ៊ុ= ចុះអ៊ុ=Mនបទពីេ�ធន៍ល� ៗអu ីខ� ះកµ C េងជីវ jតអ៊ុ= 
ដូចlV«ពិ«ហ៍កូនេÇ ឬក៏អីេផងៗេទ�ត? 
ខ៖ និង ខB C ំេប@V«ពិ«ហ៏ដូចខB C ំផុតេហ@យ 
ខB C ំដូចអត់Uនេធu @អីេVយខុសពីសិលធម៌របស់5ពះ 
េយ@ង5ត7វេ�រពចyប់5ពហ- Kរ 2(ពអី¨ស 
គឹខB C ំអត់ែដលខិលខូចឬMនេស% ¨អីនិង អត់េបះMនដូចេគេទកូន។ 
ក៖ ©ដូចlអu ីែដរល� ៗកµ C េងជីវ jតរបស់អ៊ុ=។ 



ខ៖ 
មិនែដល5ប5ពឹត� ិអីែដលខុសចyប់5ពហ- Kរ 2(ពមុនេពលេរ�បV«ហ៍ពិ«ហ៍អី 
ខB C ំអត់Mនេទ។ 
ក៖ K! 
ខ៖ េហ@យខB C ំដល់Uនប� ីUនអីមកេទ�តខB C ំក៏មិនែដល 
មិនែដលអu ីអីេVយេគពិUក េ5«ះខB C ំេពលUនប� ីដឹងែតខំរកសីុ 
ប� ី�ត់ក៏អត់េចះផឹកអត់េចះអីែដល ែត5ក �ម5គ��រ�ត់ដូចª 
េប@និ�យេ�ពួក5ក �ម5គ��រ�ត់ 
េប@និ�យពីឪពុកM� យខB C ំ�ត់អត់Mនដីែ5សដីអីេទ 
េទ@បនិងឥឡ7 វេទែដល©5កÚប់Kក់សង�មេ�© េគែចកដីរបប¨ស 
Uន�ត់MនK។ 
ក៖ ដីរបបេគប៉ុលពតេហ@យហីេគែចករបបនិង។ 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ មុន? 
ខ៖ ចប់ប៉ុលពត។ 
ក៖ ចប់ប៉ុលពត? 
ខ៖ ដីេគរមួ រÛ¿យែចក�%  េប@ពីមុនប៉ុលពតដីអត់�ន់ែចក�% េទ 
ដល់េពលរចួេ�ក៏ែម៉U៉ខB C ំ�ត់េឃ@ញ5ក �ម5គ��រ© េគរកសីុែតនិងកM� ំង¨ស 
�ត់xប់5ជ7ក �ត់បង់5តីចិ¬¥ ឹមកូន �ត់ក៏េVយកូន�ត់េ�េhភ% ំេពញអីេ� 
បង5ប �សមួយប� ីខB C ំមួយេ�េhភ% ំេពញរកសីុ រត់តុគុយ�វ លក់នំបុ័ង 
ដល់េ5xយមក�ត់ឈប់សីុឈµ §លេគរត់តុគុយ�វ េ�លក់នំបុ័ង 
លក់នំបុ័ងអីេ��ត់ក៏សល់លុយសល់អីេធu @Mសេធu @អីសល់លុយxរ5បពន�xរអីនិ
ង¨សខs §ន�ត់ ដល់េពលរចួេ�Uន5បពន�Uនអីេ� 
�ត់ក៏មិនែដលេធu @េVយេយ@ងពិUកែដល 
�ត់មិនេចះផឹកមិនេចះសីុMន5សីអីេទដឹងែតខំរក 
ែតដល់េពលេយ@ងែបក�% �� ប់Uត់េ�និងក៏ចប់សពu5គប់។ 
ក៖ និងេហ@យអ៊ុ= ចុះRំងពីេក-ងអ៊ុ=សងÜឹមចង់េធu @អីេពលធំេឡ@ង? 
ខ៖ អ៊ុ=ពីេក-ងពីអីដូចមិនUន5សៃម៉ចង់េធu @អីេទ 5�ន់សងÜឹមª 
ពីេដ@េមU៉ខB C ំ�ត់ែតងេ�ភ% ំេពញ5តឡប់មកវ jញ�ត់ែតងនិ�យ¨ស 
�ត់និ�យª�ត់េ�©ងំេ�អីសបyយ¨ស ចិត�េeះ5សៃម៉¨ស5សៃម៉ 
គិតេ�មនុសេសចក� ី5សៃម៉និងxរប៉ង5Uª% Uន ខB C ំ¨ស 
អ%កiេទ�តមិនដឹងេទែតខB C ំUនសេ5មច 
ខB C ំ5សៃម៉ៃហេប@Uនេ�ភ% ំេពញេហ@យជួនxល�េត@េ�េស�ម¶ប�ំRត់5តឡប់ម
កវ jញ�ត់និ�យ 
េស�ម¶ប5U�ទអង�រល� iស់កូនេអ@យមិនដឹងlេធu @រេប�បេម៉ច 
េ�ចិត�និងក៏5Uª% ចង់ចង់�� ល់េស�ម¶ប 
ែតសពuៃថ�េនះចឹងUនខB C ំªេសចក� ី5សៃម៉និងxរប៉ង5Uª% និងUន ។ 
ក៖ ហិហិ Vឡ7 វUន�� ល់�ងំេ5O5បេទសេទ�ត 
ពួកខB C ំមិន�ន់�� ល់េ5O5បេទសផង។ 
ខ៖ ហិហិ Uនេ�េhភ% ំេពញUនេ�មុខ©ងំ Uនដឹងអី�� ល់អស់េហ@យ 
េហ@យេស�ម¶បសឹងªេ�ក៏©ែឆ�តឆ�ន់ែដលេហ@យ ហូនេhនិងបី។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ សុទ�R5ប �សៗេhេស�ម¶បនិង។ 
ក៖ និង ។ 
ខ៖ េហ@យមួយេទ�ត និ�យពីVេសចក� ី5សៃម៉របស់ខB C ំែវងf� យ 
5សៃម៉ចង់មកេh5ស �កផvរ ដូចªេរ�បចំមកេhក៏Uន 



ដល់េពលមកេh5ស �កផvរេហ@យក៏រកសីុនិងេ�5សៃម៉ចង់េម@លទូរទសន៍ 
ពីេដ@មេVយR5ពលប់ៗខB C ំចង់េម@លេរzង¶មេករ �Ý។ 
ក៖ អូ ¶មេករ �Ý	។ 
ខ៖ 5ពលប់eំកូនមេម@លផqះប� tន េគMនលុយេគទិញេម@លមុនខB C ំ 
េ�ដល់េពលេ5xយេM៉ ខB C ំ5សៃម៉េ�ª 
ហូេប@Uនទូរទសន៍េដកេម@លេhផqះែអងដឹង5ស�លប៉ុនiេទន៎ ហិហិ 
Mនែ5គេដកMនទូរទសន៍ខs §នែអងេម@លដូច5ស�ល 
េពលេ5xយមកកូនផងខB C ំផង លក់5ជ7កល់អីផ�ំ% ទិញទូរទសន៍ 
េប@និ�យមកសពuៃថ�ខB C ំអត់¨៊ននិ�យេទែនក។ 
ក៖ សនទំ5MំUន។ 
ខ៖ ទិញទូរទសន៍xលនិង៥២០ េប@គិតlMមិនដឹងM៉នេទ. 
ក៖ ហិហិ ៃថ�. 
ខ៖ ៃថ�iស់លុយxលនិង xលនិងដូចសម័យអ៊ុនRក់។ 
ក៖ េ5ប@េភ� @ងហ៎អ៊ុ=? 
ខ៖ និងេហ@យេ5ប@េភ� @ង។ 
ក៖ xលនិងេភ� @ងរដÃហ៎? 
ខ៖ xលនិងកូនខB C ំUនប� ី និងេហ@យកូនខB C ំUនប� ី 
កូន5ប�រខB C ំ©អត់េចះេhងងឹត េ�©រេភ� @ងតអីេVយ។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ ដល់េពលរចួេ�ក៏ទិញទូរទសន៍និង3ក់ផqះមូយV២១អុីញVធំែដរ 
Uនទូរទសន៍និងេដកេម@ល 5សៃម៉ចង់ជិះម៉ូ តូUនទូរទសន៍េហ@យ 
Uនទូរទសន៍េម@លេហ@យ ចងUនម៉ូ តូ5�់កូនដុបេ�iេ�ណី 
េពលេ5xយមកកូនខB C ំVទី២Uនេធu @xរេVយសីុM៉ក់ 
Uន5Uក់ែខសីុM៉ក់េ3ះមីន និងេហ@យ 
Uន5Uក់ែខនិងផេំM៉ទិញម៉ូ តូនិងដូl១៤០០lង។ 
ក៖ អូ។ 
ខ៖ ថ-ី Uនម៉ូ តូនិងជិះេហ@យ5សៃម៉ចង់ជិះÚនេទ�ត ហិហិ។ 
ក៖ ¨¨ 5សៃម៉រហូត។ 
ខ៖ ហិហិ 5សៃម៉តរហូត ចឹងUនខB C ំª ។ 
ក៖ 5សៃម៉មួយUនេហ@យ5សៃម៉ចង់Uនមួយេទ�ត ហិហិ ចង់Uនរហូត ¨¨។ 
ខ៖ និងេហ@យ 5សៃម៉ចង់ជិះÚន 
ដល់េពលេ5xយេM៉កូនេ�េhេស�ម¶បេហ@យេ�©ក៏UនទិញÚនទិញអីUន
ជិះដឹកជ¬Þ tនេយ@ង5ស�ល ែលងជិះរថយន�ឈµ §លេហ@យ 
ដល់េពលរចួេ�5សៃម៉ចង់ជិះយន�េ¨ះ ហិហិ។ 
ក៖ ¨¨ Uនជិះែមន។ 
ខ៖ Uនជិះែមន ហិហិ xលនិងអរគុណ5ពះអង� Uនេ�ហu ីលីពិន។ 
ក៖ និងេហ@យ។ 
ខ៖ មុនេគ និងUនជិះយន�េ¨ះដំបូង.។ 
ក៖ Uេhដំបូងេគេទ�ត។ 
ខ៖ និងេហ@យ ។ 
ក៖ ពូកខB C ំប៉ុនេនះេហ@យេhមិន�ន់�� ល់អីេhេឡ@យ។ 
ខ៖ និងេហ@យ ដល់េ5xយៗមកេទ�តខB C ំUនេ�សិងÓ �̈ ពួរ ខB C ំេ�ឌូៃប។៉ 
ក៖ េ�ឌូៃប៉េទ�តអ៊ុ=? 
ខ៖ និងេហ@យ ។ 
ក៖ អូ �¨វ។ 
ខ៖ េ�Rមធួរ។ 
ក៖ Rមធួរៗក៏។ 



ខ៖ េ�ៃថេ�អីៗខB C ំUនេ�ញឹកwប់ែដល ប៉ុនែតអត់�ន់Uនេ�Uងកក់េទ 
5�ន់Uនេ�សួនលួង េ�សុវត� ិេល@យេ�អី 
េចះRេដ@រេលងេ�សុរ jនអីនិងេហ@យ។ 
ក៖ ឌូៃប៉ សូម ី5សៃម៉ក៏ពីUកេ�ែដល ហិហិ េប@ៃថ�ែដរ េRះបីធួរក៏ៃថ�ែដរ។ 
ខ៖ ១៣០០។ 
ក៖ និងេហ@យេ5ច@នែដល។ 
ខ៖ និងេហ@យ កូនេVយលុយខ�ះ លុយខs §នែអងផខំ� ះ េ�ក៏េ� Uនេ�ឌូៃប៉ 
េហ@យUនេ�ហុងកុងេទ�ត ។ 
ក៖ តិចេទ�តUនេ�ហុងកុងមួយេទ�ត និងេហ@យ។ 
ខ៖ 
ប៉ុៃន� េhជប៉ុនមួយេទ�តចង់េ�ែដលKំេម@លេគេរ�បចំKំេម@លRមយន�េ¨ះេគ
ប¬× C ះតៃម�¨ស៎។ 
ក៖ U េhRមយន�េ¨ះ េប@យRមវ j̈ រដូចlអត់Mនេ�ជប៉ុនេទ 
�ល់Rេ�ខs §នែអង។ 
ខ៖ អត់Mន�ល់Rេរ�បចំេ�ខs §នែអង។ 
ក៖ និងេហ@យ�ល់Rេ�ខs §នែអង 5ពះវ j̈ របរ jសុទ�Mន 
ែត�ល់Rេ�ខs §នែអងែដរ។ 
ខ៖ និងេគេរ�បចំ ៃថ�¨ស៎ អ៊ុ=េhវ j̈ រនិង�ត់េ� អស់ជិះ១០០០០ហស៎ 
ប៉ុន�% ដូចl៤eក់ ខB C ំ�� ប់�� ល់ែអ៊លេឌ@រM% ក់�ត់ដូចlេចះជប៉ុន 
េចះេ5ច@នេ5«ះ�ត់�� ប់េ�េhជប៉ុន។ 
ខ៖ និងេហ@យ! 
ក៖ ែអ៊លេឌ@រAPឥឡ7 វនិង ែអ៊លេឌ@ររ Õទ� ។ 
ខ៖ ដល់ឥឡ7 វ មិនដឹងUនេ�ឬអត់េទ េចះR5សៃម៉ៗេ�។ 
ក៖ ហិហិ ែ5កងUនេ�ែមន និងេហ@យអ៊ុ= 
េប@សិនអ៊ុ=ចង់0� 5ំUប់អu ីមួយេ�xន់កូនេÇជំeន់េ5xយ េត@អ៊ុ=និង5Uប់អu ីខ� ះ? 
ខ៖ ហឹម ដឹង5Uប់ªអីេទ និងេហ@យកូនេÇជំeន់េ5xយ 
5Uប់ពូកេគ�ងំអស់�% េVយេគេដ@រRមផs tវ5តឹម5ត7វ�ងំអស់�% របស់5ពះlM¥
ស់េ�។ 
ក៖ និងេហ@យ! 
ខ៖ ©និងMនសុភមង�ល។ 
ក៖ K! 
ខ៖ េហ@យសុភមង�លក៏Mនេល@ែផនដីេនះ�៉ងចyស់ 
េហ@យជីវ jតដ៏អស់កល lនិច¥និងMនេhែផនដីថ-ីេទ�ត។ 
ក៖ និងេហ@យអ៊ុ= អរគុណេ5ច@ន េ3យ�រសំនួរសំ(សន៍េយ@ងអស់េហ@យ ប៉ុែន�។ 
ខ៖ Kស។ 
ក៖ ខB C ំសំុសួរមួយេទ�តនិងសំុថតរបូlមួយអ៊ុ= េហ@យមួយេទ�តអឺ សួរអ៊ុ=សំណួរដូចl 
េត@អ៊ុ=អនុ¤à តេិដ@ម ីដូចlេVយពួកខB C ំ 
ដូចl3ក់ឃ� ិបសំេលងនិងេហ@យនិងរបូថតនិងេ�េល@េគហទំព័រសកលវ jទáល័យ
5ពឹក¨ំយ៉ងUនែដរឬេទ? 
ខ៖ Uនកូន Uនកូន។ 
ក៖ សកលវ jទáល័យមួយនិងនិង ។ 
ខ៖ Kស�� ល់ 5ពឹក¨ំយ៉ង។ 
ក៖ Kស 5ពឹក¨ំយ៉ង ពáxរ 2បeq ប់ពីយូ៉ែសបស- ិធ។ 
ខ៖ និងេហ@យ។ 
ក៖ និងេហ@យ ពូកខB C ំេធu @មួយនិង�ក់ទងនិងសកលវ jទáល័យមួយនិង 
ថតេផË@េហ@យេយ@ងយកេ�េVយអ%កxន់មួយនិង 
�ត់និងប¬Þ tនេ�សកលវ jទáល័យមួយនិងចឹង¨ស៎ 



ែតមុននិងពួក�ត់ផុសមួយនិងេល@េគហទំព័ររបស់ពួក�ត់ 
ពួក�ត់5ត7វសំុអនុ¤à តិពីអ%កសំ(សន៍មួយនិងសិន។ 
ខ៖ និងេហ@យៗ5ត7វ។ 
ក៖ និងេហ@យ ដូចlសំុពីM¥ ស់េដ@មេគែដល។ 
ខ៖ និងេហ@យ 
េប@មិនMនxរអនុ¤à តិ©មិនMនxរសំ(សន៍l«ក~េពចន៍ចឹង។  
ក៖ Kនិង ។ 
ខ៖ អត់អីេទUនកូន។ 
ក៖ ដូចl និងេហ@យ អរគុណេ5ច@នអ៊ុ= 
មួយនិងេគសំុអ៊ុ=ដូចlអនុ¤à តិក៏Uនមិនអីក៏Uន 
5�ន់RមួយនិងេគរកvទុកេVយេយ@ង សិទ�របស់េយ@ង។ 
ខ៖ និងេហ@យ។ 
ក៖ និងេហ@យ ចឹងអរគុណេ5ច@នអ៊ុ= ប៉ុណZ ឹងអស់េហ@យ ហិហិ។ 
ខ៖ K។ 
ក៖ អរគុណេ5ច@ន រÛ¢នអ៊ុ=េM៉ងហូបUយ១១កន�ះ។ 
ខ៖ អត់អីេទ។ 
ក៖ និងអរគុណ។ 
 
 


