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-កិត ឡ3ង 
Bទ! េEៃថGេនះគឺៃថGទី១១ ែខកុម'ះ O6 ២ំ០២០។  េហTយខV3ំBទេWX ះ ថន រ;<  

គឺY-ក3មAរZររបស់គេ-&ងមួយែដល&នេWX ះ] 

-បវត?ិ_̀ល់ខabនរបស់-បYជនែខXរេយTងហ6ឹង។ េហTយគេ-&ងហ6ឹងផងែដរ 

គឺ-តeវBនf-ំទេ;យសកលវgទhល័យមួយែដល&នេWX ះ] BYU 
េEសហរដ<jេមរgកផងែដរ។ េហTយគេ-&ងមួយេនះ &នេវបផkយមួយ&នេWX ះ] 

cambodianoralhistory.byu.edu. េហTយេវបផkយមួយេនះ 

េបTសិនYេ,កlយ 

ឬក៏កូនេpqច់rតិរបស់េ,កlយfត់ចូលេsAន់េវបផkយមួយេនះ 

fត់និងេឃTញAរស&' សែដលេ,កlយBនផvល់ដល់ខV3ំេEក63ងៃថGេនះផងែដរ។ 

wេ៎,កlយ? 
ខ៖ ហុឺ! 
ក៖ Bទ។ 

េហTយេfលបំណងៃនAរស&' សេនះេដTម{ីរកkេEជីវ-បវត?ិ_̀ល់ខabនរបស់េ,កlយ

ហ6ឹង ទុកេjយកូនេpជំ|ន់េ-Aយfត់Bនេរ}នសូ-ត។ wេ៎,កlយ? 
ខ៖ ~។៎ 



ក៖ Bទ។ ទុកកុំេjយBត់បង់ ឧ�ហរណ៍! េsយូរបន?ិចេs 

េsYBត់បង់របស់េ,កlយ េហTយពួកfត់អត់ដឹងេsរកេEឯw អ�$ឹងw?៎ 
ខ៖ ហុឺ! 
ក៖ Bទ។ អ�$ឹងសំណួរបច$3ប{ន6 េតT! ឥឡeវេនះខV3ំមកជួបេ,កlយ -កិត ឡ3ង។ 

េ,កlយ&នjយុែប៉តមួយO6  ំេហTយបច$3ប{ន6េ,កlយរស់េEភូមិដំwក់លួង 

សZ� ត់វត?គរ -ក3ងBត់ដំបង េខត?Bត់ដំបងណ៎? េ,កlយណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ Bទ។ អ�$ឹងេដTម{ីេjយAន់ែតច�ស់មvងេទ}ត 

ខV3ំនិងជ-&បសួរេsAន់េ,កlយមvងេទ}តែតមvង 

េ,កlយសូមជួយជ-&បេWX ះមvងេទ}ត េWX ះអី? 
ខ៖ ខV3ំេWX ះ -កិត ឡ3ង។ 
ក៖ Bទ។ េ,កlយ&នេWX ះេ�េ-�េទ? 
ខ៖ េ�េ-�អត់&នេទេគេ� ឡ3ងទេទរ! េ�lយឡ3ងទេទរ។  
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ &នេគេ�អ�$ឹង។ 
ក៖ អរ! អ�$ឹង អ�$ឹងេ,កlយខV3ំសុំបន?េទ}ត 

េតTAលពីេEេកXងេ,កlយ&នេWX ះអ�ីេផ�ងេទ}តេទ? 
ខ៖ អត់! អត់េទេWX ះែត ឡ3ង&6 ក់។ 
ក៖ េWX ះ ឡ3ងណ៎? 



ខ៖ ~!៎ ឪពុកខV3ំេWX ះ -កិត។ ខV3ំេWX ះ ឡ3ង។ 
ក៖ អរ! េWX ះ ឡ3ងហ6ឹង AលពីេEេកXងអី? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ េគចំwែំតឡ3ងហ6ឹងឯង។ 
ក៖ ចុះេ,កlយអត់េ�ស! េ,កlយjយុប៉ុ|X នេហTយ? 
ខ៖ ែប៉តសិបមួយេហTយ ចូលមកO6 ថំXីេនះអូន។ 
ក៖ Bទ។ េបTសិនេយTងគិតYO6 ែំខXរ េគេ�O6 អំីេ,កlយ? 
ខ៖ O6 េំ�ង។ 
ក៖ O6 េំ�ង។ ចុះែខអីេ,កlយ? 
ខ៖ ខV3ំេបTគិតYែខេកTត O6 េំកTតហ6ឹងអី? 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ O6 េំ�ង ែខពិqខ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ ៃថGអីអ�$ឹង? 
ខ៖ ៃថGចន`។ 
ក៖ ៃថGចន`? 
ខ៖ �ចង់េភaចអស់េហTយ េpេអTយ! ~ស់េហTយ។ 



ក៖ Bទ។ ប៉ុែន?~Bំនច�ស់ណ៎? 
ខ៖ ~។៎ ែខពិqខ O6 េំ�ង ៃថGចន` ប៉ុហ6ឹង។ 
ក៖ េហTយចុះ-ស3កកំេណTតរបស់េ,កlយេEឯwែដរ? េ,កlយ? 
ខ៖ -ស3កកំេណTតខV3ំ -ស3កកំេណTតពីសង�មអី? 
ក៖ -ស3កកំេណTតពីកែនaងេកTត កែនaងែដរេកTតw?៎ 
គ៖ ភូមិកុងសុី-� សZ� ត់q� យេB៉។ 
ខ៖ ហ6ឹង! សZ� ត់q� យេB៉។ 
ក៖ េEសZ� ត់q� យេB៉ េខត?Bត់ដំបងអី? េ,កlយ? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ Bទៗ។ 
ខ៖ សZ� ត់q� យេB៉ កុងសុី-�ភូមិកំេណTត ផkរេលTហ6ឹង។ 
ក៖ Bទ។ េខត?Bត់ដំបងេយTងណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ ចុះេ,កlយ េ,កlយjចជួយជ-&បBនេទ? ]! 

េហតុBនេ,កlយ_a ស់ពីទីេ|ះ មកេEដំwក់លួងវgញ? 
ខ៖ អរ! Aលហ6ឹងជំ|ន់jពត។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ សម័យjពតេគជំេល}សេs BនចូលមកវgញមកេEភូមិេណះ។ 



ក៖ Bទ។ Bទ! Aលពីហ6ឹង Aលេ,កlយេsេ,កlយយកអីេsខaះ? 

Aលជំេល}សេsេEភូមិថXីេ|ះ? 
ខ៖ អត់&នយកអីេs ដឹកេsែតអង�រកនaះBវេs។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េហTយេ�jវ ~នO6 ងំ fX នអ6កwយកអីេs។ 
ក៖ Bទ។ េហTយេពល-តឡប់មកវgញ េ,កlយអត់េsេEកែនaងដែដលវgញណ៎? 
ខ៖ អត់េទ! អត់&នកែនaងដែដលេE ខV3ំ-តឡប់មកវgញ។ 
ក៖ េEេនះណ៎? 
ខ៖ ភូមិដំwក់លួងេគេនះ។ 
ក៖ Bទ។ េហTយ~ដំី ~អំីេEហ6ឹងេsណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ Bទ។ ខV3ំអរគុណេ,កlយែដល�ក់ទង 

និងែដលBនជ-&បអំពី-បវត?ិៃនAរ_a ស់បveរទីលំេE អ�$ឹងw?៎ 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ ចុះ�ក់ទង និង8qេ-�ពី8qែខXរ 

េតTេ,កlយ&នេចះ8qអីេផ�ងេទ}តេទ? 
ខ៖ ខV3ំអត់&នេចះអីេទកXbយ អត់&នេចះ8qអីផង។ 
ក៖ អរ! ចុះ8qែខXរ េ,កlយjចjនBន jចសរេសរBនេទេ,កlយ? 



ខ៖ អរ! ពិេដTមខV3ំេរ}នែដរ ប៉ុនអត់&នេរ}នq,ផង 

ខV3ំេរ}ននិងវត?ហ6ឹងBនបន?ិចបន?bចBនេចះ។ ប៉ុនឥឡeវេភaចអស់េហTយអក�រហ6ឹង 

មិនBនេរ}នេទ}ត។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េចះអក�របន?ិចបន?bចហ6ឹង ប៉ុនខV3ំេមTលមិន;ច់េទឥឡeវ ងងិតwស់~ស់េហTយ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េហTយសព�ៃថGេEែតពីរ|ក់កូនហ6ឹងឯង។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ �េEលីវ f6 jយុ�YងេហTយ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ fX នមុខរបរអីេទេp។ 
ក៖ អត់&ន-គbqរណ៎? 
ខ៖ អត់េទ! អត់-គbqរ េនះអត់ពី-គbqរេsfX នអីេទ េគមិនែចកអីេjយផង 

អ6កភូមិឯង�ងំអស់។ 
ក៖ Bទៗ! អ�$ឹងអរគុណ។ អ�$ឹងសុំបន?េទ}ត�ក់ទង េsនិងj�ហ៍ពិ�ហ៍? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ Bទ។ ខV3ំចង់ជ-&បសួរ�ក់ទង និងj�ហ៍ពិ�ហ៍វgញមvងេ,កlយ 

េ,កlយBនេរ}បAរ�ងំពីjយុប៉ុ|X នែដរ? េ,កlយ? 
ខ៖ ខV3ំេរ}បAរjយុៃម'បួន។ 



ក៖ ៃម'បួនណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ អ�$ឹងេ,ក�fត់jយុប៉ុ|X នែដរ? 
ខ៖ េ,ក�fត់េធ�T-គeបេ-ង�ន fត់ប�eនខV3ំពីរO6 ែំដរ fត់O6 មំមី។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ េហTយfត់េទTបខូចO6 ពំីរ�ន់-Bមំួយ -តeវេទfត់ខូច។ 
ក៖ បvីរបស់េ,កlយfត់េWX ះអី? េ,ក�? 
ខ៖ ~?៎ 
ក៖ េ,ក�fត់េWX ះអី? 
ខ៖ េ,ក�ខV3ំអូ! fត់េWX ះ ទូច េOងេ�។ 
ក៖ បvីរបស់េ,កlយw?៎ 
ខ៖ ~!៎ េWX ះ ទូច េOងេ�។ 
ក៖ Bទ។ េ,កlយជួយជ-&បន?ិច�ក់ទង និងជីវ-បវត?ិ? 
ខ៖ អូ! fត់-គe fត់qa ប់ពីរ�ន់-Bមំួយអ�$ឹង។ 
ក៖ Bទ។ អ�$ឹងេ,កlយ Aលេwះq� ល់េ,ក� 

េហតុអីBនq� ល់េ,ក�? មុននិងេរ}បAរYមួយf6 w?៎ 
ខ៖ fត់េរ}នេs fត់មកេEេលងផ`ះខV3ំ BនY-ស�ញ់f6 េs។ 
ក៖ អរ!  



ខ៖ fត់េរ}នេEកំពង់AទួតមួយO6  ំfត់េចញមក! មកេEផ`ះខV3ំBនf6 ។ ខV3ំៃម'បួន 

fត់េទTបjយុៃម'ពីរ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ប៉ុហ6ឹងដឹងេហTយកXbយ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ខV3ំjយុប៉ុហ6ឹង។ 
ក៖ អ�$ឹងq� ល់f6 ប៉ុ|X នO6 ?ំ េទTបBនយកf6 Yគូរ? 
ខ៖ អត់េទ! -ស�ញ់f6 8a មBន-Bែំខ។ 
ក៖ Bទ។ -ស�ញ់f6 បួន-Bែំខ ក៏? 
ខ៖ ឪពុក&v យេរ}បចំេjយ ប៉ុហ6ឹងឯង។ 
ក៖ អរ! ឪពុក&v យេរ}បចំេjយណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ Bទ។ េ,កlយជួយជ-&បបន?ិច Aលេwះេពលែដលេរ}បAរYគូរេ-fង 

េតTេ,កlយត-មeវៃថa�ន់qa ប៉ុ|X ន? 
ខ៖ អូ! អត់&ន�ន់qa អីផង Aលេwះ&នលុយបន?ិចបន?bចេរ}បចំAរ។ 

Bនបន?ិចន?bចពីសង�មហ6ឹង �អត់&ន�ន់qa អីេទ! ~ស់ពីេដTម។ 
ក៖ Bទ។ អត់&នេទណ៎? 
ខ៖ ~។៎ fត់េEេរ}នក៏-កែដរ េ-�ះf6 អត់។ 



ក៖ Bទ។ ស-&ប់េ,កlយ_̀ល់ 

េហតុអីBនេ,កlយសេ-មចចិត?យកេ,ក�Yគូរ? 
ខ៖ -ស�ញ់f6  ចុះេកXងដូចf6 អូ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ខV3ំេEេកXង fត់េEេកXងែដរ េហTយfត់Aលេ|ះេចញេធ�T-គe។ 
ក៖ អរ!   
ខ៖ េចញេធ�T-គe។ 
ក៖ ចុះេ,កlយ_̀ល់ េ,កlយ-ស�ញ់េ,ក�-តង់w?៎ 
ខ៖ ~?៎ 
ក៖ -ស�ញ់លក�ណៈ-តង់w? ែដល-ស�ញ់េ,ក�េ|ះ? 
ខ៖ -ស�ញ់fត់-តង់fត់គំនិត&lទBន AលេwះេគBនAរZរ 

េគេធ�Tចិ�$ឹមេយTងរហូត។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ជួបជុំឪពុក&v យ ឪពុក&v យZប់អស់េហTយខV3ំ។ 
ក៖ fត់! Bនន័យ] បvីរបស់េ,កlយេចះេមTលែថេ,កlយណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ fត់ជំ�ក់េគេ-ចTន fត់េ;ះបំណុលេjយេគ។ ចុះ-Bក់ែខពីសង�មពីេដTម 

Bនែត-Bមំួយ�ន់េរ}លេទ។ 



ក៖ អូ! េ-ចTនwស់។ 
ខ៖ -Bមំួយ�ន់ទិញអង�រBនមួយBវ េហTយសង់េគមួយែខបីរយៗ 

ចុះមួយរយពីេដTម-Bក់ៃថawស់។ 
ក៖ Bទ។ fត់ជួយេ;ះបំណុល-គbqរណ៎? 
ខ៖ ~។៎ &v យfត់ជំ�ក់េគ េpេអTយ។ 
ក៖ Bទៗ។ 
គ៖ រ�េ;ះៗេjយេគ�ងំ&v យ �ងំខabនឯង រហូតដល់ជំ|ន់ខV3ំBនេ;ះរួច។ 
ក៖ អ�$ឹងដល់Aលជំ|ន់ហ6ឹង &នAរជំ�ក់លុយែដរណ៎?   
ខ៖ ជំ�ក់េគ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ &v យfត់ខ$ីេគអ�$ឹង។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ខ$ី ជំ�ក់េគ ដឹងស�ីៗេទfត់។ រកសុីលក់អីេs fត់�ត! លក់អី�� ន់េEផkរេលT 

លក់អី! លក់-តីេឆ�Tរ -បហុកអី។ អ�$ឹងw?៎ 
ក៖ Bទ។ ឬក៏! 
ខ៖ េហTយfត់ជំ�ក់េគ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េហTយខV3ំ�� ប់]! 
ក៖ ជួយសងេគណ៎? 



ខ៖ ~។៎ ]! Bនបvីេធ�TAរខV3ំជួយសង-គប់f6 ។ ~!៎ 

រួចេហTយជំ|ន់jពតចូលមកអ�$ឹង។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េsដូចមុនអ�$ឹងឯង l៉ប់wស់ពីេដTមខV3ំ។ 
ក៖ Bទៗ។  
ខ៖ �មិន&នអីេទ ធមX�។ 
ក៖ Bទ។ អ�$ឹងអរគុណេ,កlយ។ 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ ែដលBនជ-&បអំពីគូរ-សករ េហTយនិង-បវត?ិខaះៗ។ 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ ែដលAលពីជំ|ន់ហ6ឹងw?៎ 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ Bទ។ អ�$ឹង�ក់ទង 

និងេEេពលែដលេ,កlយេរ}បAរYមួយេ,ក�YគូរេហTយ េតTេ,កlយ 

េហTយនិងេ,ក�&នបងប�eនប៉ុ|X ន|ក់? 
ខ៖ អរ! �ង�អូ? 
ក៖ េតT&នកូនប៉ុ|X ន|ក់? 
ខ៖ �ងខV3ំអី? 
ក៖ Bទ! េ,កlយ? 



ខ៖ ខV3ំ&នកូនដឹងប៉ុ|X ន|ក់! -Bពំីរ|ក់ ផុន Zប់អស់បី|ក់ពីjពត។ 
ក៖ េ,កlយjចជួយជ-&បអំពីfត់Bនេទ? កូនទីមួយេWX ះអី? 
ខ៖ ទីមួយេWX ះ ទួច ផុន។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ទីពីរេនះ! ទួច ប៊ុន។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េហTយទីបី! ទីបីទួច -សីនិច។ 
ក៖ ទួច -សីនិចអី? 
ខ៖ ~!៎ ទួច -សីនិច។ ទួច qឡន។ 
ក៖ Bទ។ អូ! ទួច -សីនិច ��ចេ-ម�ងែមន? 
ខ៖ េEរស់សព�ៃថGw?៎ 
ក៖ អរ! Bទ។ ប|̀ប់ពីទួច -សីនិច េWX ះអីេទ}ត? 
ខ៖ ទួច -សីនិចមួយ េEសព�ៃថG។ េអ! និlយេធ�TអីZប់Bត់េហTយ។ 
ក៖ jចជ-&បBន េបTចង់ជ-&ប! េដTម{ីរ�លឹកfត់អ�$ឹងw?៎ 
ខ៖ អរ! 
ក៖ េWX ះអីខaះ? 
ខ៖ េWX ះបងេគេWX ះ ទួច ធំ -ប3ស។ 
ក៖ Bទ។  
ខ៖ -សី! េWX ះ ប៊ុន -សី។ 



ក៖ អ�$ឹងjចជួយជ-&បពួកfត់បន?ិចBនេទអ�$ឹង? េWX ះអីខaះ? េដTម{ីេjយ? 
គ៖ ខV3ំ! ខV3ំេWX ះ ហ៊ុន បងេគបង�ស់។ 
ក៖ Bទ។ ប|̀ប់ពីហ៊ុន េWX ះអីេទ}ត? 
ខ៖ េWX ះ ទួច -សីនិច។ 
ក៖ ទួច -សីនិច! េហTយប|̀ប់េទ}ត? 
គ៖ ទួច qេឡត។ 
ក៖ ទួច qេឡតណ៎? 
គ៖ ~។៎ 
ក៖ ប|̀ប់ពីទួច qេឡត េWX ះអីេទ}ត? 
ខ៖ ទួច qឡន។ 
ក៖ Bទ។ ចុះប|̀ប់ពីqឡន? 
ខ៖ េ-�ពីហ6ឹង�Zប់អស់េហTយខV3ំខ¢ិល។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ េ-�ពីហ6ឹង អត់&នេទ។ 
ក៖ ហ6ឹង! អរគុណ។ អ�$ឹងែដលBនជ-&បអំពី-ក3ម-គbqរqច់rតិ។ 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ េហTយេ;យqរAលwេយTងរ�លឹកពួកfត់Bន័យ] 

េធ�TេjយពួកេយTង&នអនុសkវរ£យ៍អ�$ឹងw?៎ 
ខ៖ ~។៎ 



ក៖ ែដលកំសត់Yមួយf6 ។ េហTយអ�$ឹង&នកូន េហTយប|̀ប់ពី&នកូនេហTយ 

កូន�ងំអស់ហ6ឹងfត់&ន-គbqររបស់fត់ែមនេទ? 
ខ៖ ~!៎ &ន។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ~!៎ អត់ែតមួយេទ។ 
ក៖ jចជួយជ-&ប-គbqរ អ6កទីមួយហ6ឹង! fត់-សី ឬ-ប3ស? 
គ៖ ហុឺ! ខV3ំហ6ឹងឯង។ 
ក៖ អរ! អ�$ឹងអត់&ន-គbqរេទណ៎? 
គ៖ អត់&នេទ។ 
ក៖ េហTយប|̀ប់ពី Bទ! ប|̀ប់ពីfត់េWX ះអីេទ}ត? 
ខ៖ េWX ះ qេឡត។ 
ក៖ qេឡត -សី ឬ-ប3ស? 
ខ៖ -សី។ 
ក៖ ចុះq� មីfត់េWX ះអី? 
គ៖ េនះអូ? 
ក៖ Bទ។ េWX ះអី? 
ខ៖ េWX ះ លី សុចិត?។ 
ក៖ េហTយពួកfត់�ងំពីរ-បកបមុខរបរអីែដរ? 
គ៖ េធ�T-គeបេ-ង�នហ6ឹងអូ។          



ខ៖ -គeបេ-ង�ន�ងំពីរ|ក់�ងំបvី �ងំ-បពន¤។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ ចុះពួកfត់&នកូនប៉ុ|X ន|ក់ែដរ? 
ខ៖ កូនែតមួយ េEYមួយខV3ំហ6ឹងឯង ខV3ំ&នេpែតមួយ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ េp-សី។ 
ក៖ េហTយfត់េEេរ}ន ឬក៏l៉ងមិចែដរ? 
ខ៖ េEេរ}ន េpខV3ំេEYមួយខV3ំ។ 
ក៖ េគេរ}នទីដប់ពីរណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ជិត-បឡងេហTយ ទីដប់ពីរO6 េំនះឯង។ 
ក៖ Bទ។ េហTយfត់េWX ះអីែដរ? 
ខ៖ េWX ះ &,។ 
ក៖ &,ណ៎? 
ខ៖ &,។ 
ក៖ fត់-សី ឬ-ប3ស? 
ខ៖ -សី។ 



ក៖ អរ! អ�$ឹងេ,កlយ េហTយនិងអ៊¥-សីYអ6កចិ�$ឹមបីBច់ែថរកkណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ Bទៗ។ 
ខ៖ មកេEYមួយខV3ំ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េ-�ះf6 l៉ប់ែដរ! កូនែតមួយ ឪពុក&v យេEនិង-ស3កBណន់។ 
ក៖ Bទ។ អូ! ឪពុក&v យfត់បេ-ង�នេEBណន់ណ៎? 
ខ៖ ~!៎ េE-ស3កBណន់។ 
ក៖ �ងំបvី �ងំ-បពន¤ណ៎? 
ខ៖ ~!៎ �ងំបvី �ងំ-បពន¤។ 
ក៖ អរ! អ�$ឹងពួកfត់�ងំពីរ-សbលេហTយ អត់&នកូនចិ�$ឹមអ�$ឹង? 
ខ៖ អត់។ 
គ៖ �េEBណន់។ 
ក៖ Bទ។ អ�$ឹងកូនប|̀ប់េទ}ត fត់េWX ះអីែដរ? ប|̀ប់ពីមិញ? 
ខ៖ េWX ះ qឡន។ 
ក៖ Bទ។ េហTយfត់-សី ឬ-ប3សែដរ? 
ខ៖ -សី។ 
ក៖ -សី! េហTយចុះq� មីfត់េWX ះអី? 
គ៖ េWX ះ! េsេEjេមរgកឯេwះ។ 



ក៖ េWX ះjេមរgកអី? 
គ៖ ែមនេទ! ប�eន-សីខV3ំេEjេមរgក។ 
ក៖ អរ! អ�$ឹងq� មីfត់េWX ះអីអ�$ឹង? 
គ៖ េWX ះអី! េWX ះជនYតិេគខV3ំមិនដឹង ខV3ំេភaចBត់េហTយ។ 
ខ៖ េWX ះ 8នី។ 
គ៖ មិនដឹងស�ី8នីេទ ខV3ំេភaចBត់េហTយ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ែតេគេ�ែត8នីៗអ�$ឹង។ 
ក៖ េគេ�មីង8នីណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ អរ! ពូ8នីណ៎? 
ខ៖ ~!៎ 8នី។ 
ក៖ េហTយពួកfត់�ងំពីរ fត់&នកូនប៉ុ|X ន|ក់ែដរ? 
គ៖ &នកូនពីរ|ក់ េEjេមរgក។ 
ខ៖ ពួកfត់&នកូនពីរ ប៉ុនេEjេមរgក ែតfត់ខូចអស់េហTយឥឡeវ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ កូនែតពីរេទេp។ 
ក៖ េ,កlយ~កំូន�ងំពីរែដលេEjេមរgកហ6ឹងេទ? េWX ះអី? 

េpរបស់េ,កlយ? 



ខ៖ េWX ះ េប�។ 
ក៖ េប�ណ៎? 
ខ៖ -ប3សមួយ -សីមួយ។ -សីេWX ះ េប�។ 
គ៖ -សីេWX ះ េប�! -ប3សេWX ះ េប�។ អូ! 
ខ៖ មីឡប់! 
គ៖ េWX ះ j-Bវ។ 
ក៖ អ�$ឹងេWX ះ េប� េហTយ-Bវណ៎lយ? 
គ៖ ~។៎ 
ខ៖ jេWX ះ េប�-សី។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ j-Bវេ|ះ! -ប3ស។ 
ក៖ Bទ! អរគុណ។ អ�$ឹងពួកfត់េEjេមរgក េEរដ<មួយw? 
គ៖ ដឹងរដ<wផង អត់q� ល់។ 
ខ៖ រដ<jេមរgកអី? 
គ៖ ~!៎ អត់ដឹងរដ<wេទែម៉ ខV3ំមិនដឹងរដ<w។ 
ក៖ Bទ។ 
គ៖ មិនដឹងរដ<w។៎ 
ក៖ អ�$ឹងអរគុណេ,កlយ។ អ�$ឹងេ,កlយjចជួយជ-&ប�ក់ទង េsនិង! 

កូនប|̀ប់េទ}តេWX ះអី? 



ខ៖ កូនប|̀ប់? 
ក៖ ប|̀ប់ពី|ក់េEjេមរgកអូ? 
ខ៖ អរ! អត់&ន &នែតមួយហ6ឹងឯង។ 
ក៖ អស់េហTយណ៎? 
ខ៖ ~!៎ អស់េហTយ&នែតបួនហ6ឹង -សី។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ -សីពីរ -ប3សមួយប៉ុហ6ឹងឯង។ 
ក៖ Bទ។ េហTយេ,កlយជួយជ-&ប�ក់ទង េsនិងបងប�eន េហTយ! 

េតTេ,កlយ&នបងប�eន�ងំអស់ប៉ុ|X ន|ក់? បងប�eនបេង�Tតw?៎ 
ខ៖ បងប�eនខV3ំ&នែតពីរ|ក់េទ។ 
ក៖ ពីរ|ក់េទណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ េWX ះអីេគខaះ? េ,កlយ? 
ខ៖ េWX ះ -កិត ~ន់។ 
ក៖ -កិត ~ន់ណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ ចុះេ,កlយេWX ះអីមិញ? 
ខ៖ ខV3ំេWX ះ -កិត ឡ3ង។ 
ក៖ Bទ។ 



ខ៖ អ�$ឹងw?៎ 
ក៖ េហTយេ,កlយ~ន់ fត់-បកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ fត់-ប3ស។ 
ក៖ -ប3សេទណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ េ,ក�? 
ខ៖ fត់jែ-តតេហTយ fត់េធ�TAរេ�ងច-ក fត់jែ-តតេហTយfត់~ស់េហTយ។ 
ក៖ Bទ។ អ�$ឹងេ,ក�ពីមុនfត់េធ�TAរZរេ�ងច-កណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ ដល់ឥឡeវfត់jែ-តតណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ េហTយអ�$ឹងេ,ក�fត់េE-ស3កwែដរឥឡeវ? 
គ៖ េEរស់។ 
ខ៖ េE-ស3កYមួយខV3ំហ6ឹងឯង។ 
ក៖ េEេខត?Bត់ដំបងអី? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ Bទៗ។ 
ខ៖ េខត?Bត់ដំបង។ 
ក៖ Bទ! អរគុណ។ អ�$ឹងfត់&ន-បពន¤េទ? 



ខ៖ &ន! &ន-បពន¤។ 
ក៖ Bទ។ Bនកូនប៉ុ|X នែដរ? 
ខ៖ កូនែទពីរ។ 
ក៖ កូនែតពីរណ៎? 
ខ៖ ~!៎ កូន-ប3ស។ 
ក៖ Bទ។ ~កំូនfត់�ងំពីរ េWX ះអីែដរ? 
ខ៖ អរ! កូនហ6ឹងេWX ះ jB៉ក់។ េអ! េគេ�អី។ 
គ៖ េWX ះ B៉ក់មួយ។ េWX ះ ប¦§ មួយ។ 
ក៖ េWX ះអីេគេ,កlយ jចជ-&បមvងេទ}តBនេទ? 
ខ៖ េp�� ក់។ 
ក៖ េp�� ក់ េហTយនិង? 
ខ៖ ~។៎ េp�� ក់ េហTយនិងចិ|? ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ កូនែតពីរេទ។ 
ក៖ &នកូនែតពីរណ៎? 
ខ៖ ~!៎ &នកូនែតពីរ។ 
ក៖ អរគុណេ,កlយែដលBនជ-&បអំពីបងប�eន េហTយនិងកូនរបស់បងប�eន។ 

អ�$ឹងw?៎   
ខ៖ ~។៎ 



ក៖ េហTយអ�$ឹងបងប�eនែដលរស់េEេ-�-បេទស េ,កlយ&នប៉ុ|X ន|ក់? 
ខ៖ ខV3ំ&នែតមួយ។ 
ក៖ &នែតមួយហ6ឹងអី? េ,កlយ? 
ខ៖ ~។៎ អរ! បងប�eន&នមួយ ប៉ុនក¦$ ស់េហTយ&នែតមួយេEjេមរgក។ 
ក៖ Bទ។ 
គ៖ fត់Bត់Aរចង~wំ?៎ េឃTញេយTងភ័យ។ 
ក៖ អូ!  
ខ៖ ប៉ុនមិនដឹងមិច fត់េsេភaច8a ងំ។ 
ក៖ fត់jយុប៉ុ|X នេហTយ? 
ខ៖ fត់ែប៉តសិប។ ខV3ំែប៉តមួយ fត់ែប៉តសិប។ 
គ៖ fត់ប�eនែម៉! fត់ែប៉តសិប ប�eនែម៉ខV3ំមួយO6 ។ំ 
ក៖ Bទ។ អូ! Bនន័យ] េ,កlយ&នបងប�eនបី|ក់? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ បី|ក់ណ៎? េEjេមរgក&6 ក់ែដរ? 
ខ៖ ~។៎ េEjេមរgកមួយ ប៉ុន-កwស់កXbយេអTយ។ 
ក៖ អូ! េEjេមរgកអត់ែដរ? 
ខ៖ ~!៎ េEេពទ¨ េពទ¨េគចិ�$ឹមw។៎ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ អ�$ឹងឯង។ 



ក៖ fត់អត់&ន-គbqរេទអី? 
ខ៖ អរ! កូនfត់&ន ប៉ុនែបកf6 អស់េហTយ។ 
ក៖ Bទ! អរគុណេ,កlយ។ 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ អ�$ឹងដល់ចំណុចេនះ�ក់ទង និងឪពុក&v យ និងជីដូនជី�វgញមvង 

េតT&v យរបស់េ,កlយេWX ះអី? 
ខ៖ អរ! &v យខV3ំេWX ះ រស់ េZ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ &v យខV3ំបេង�TតេWX ះ រស់ េZ។ ប៉ុនfត់មិនរស់េទ! fត់Zប់អស់េហTយ។ 
ក៖ Bទ។ េហTយfត់qa ប់ប៉ុ|X នO6 េំហTយ? 
ខ៖ Zប់Yងដប់O6 េំហTយ។ 
ក៖ អ�$ឹងដប់ ៃម'O6 YំងេហTយណ៎? 
ខ៖ ~។៎ -បែហលYៃម'O6 YំងេហTយ fត់Zប់យូរេហTយ! 

fត់េដកZប់ហ6ឹង-បេ;យ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ AលពីេដTមfត់-បកបមុខរបរអីែដរ? េ,កlយ? 
ខ៖ អរ! fត់េធ�Tនំលក់ វgចនំអន�មេចកលក់ វgចនំអីៗ ក៏េចះែតលក់។ 
ក៖ លក់េEេខត?Bត់ដំបងណ៎? 



ខ៖ ~!៎ លក់េEេខត?Bត់ដំបង។ 
ក៖ អូ! -បវត?ិfត់អ6កលក់ដូររកសុីណ៎? 
ខ៖ ~!៎ លក់ដូររកសុី។ 
ក៖ ចុះជីដូនជី��ង&v យវgញ �ង&v យរបស់េ,កlយេWX ះអី? 
ខ៖ �ង&v យខV3ំដូចមិន~ផំង ខV3ំេEតូច។ ជីដូន&v យខV3ំេWX ះ _ន់! រស់ _ន់។ 
ក៖ េWX ះ _ន់ណ៎? 
ខ៖ ~។៎ េហTយជី�ខV3ំេWX ះ រស់។ អ�$ឹងw?៎ 
ក៖ Bទ។ េហTយពួកfត់�ងំពីរ អ6កេកTតេEេខត?w? 
ខ៖ ~?៎ អ៊ូ! fត់េកTតេEេខត?មណ© លបុរ£ -សេ&ច-ស3កដងរ�ុនឯេwះ? 

ខV3ំមិនសូចដឹងែដរwេ៎p? 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ យូរែដរ AលេEខV3ំេEតូចអូ។ 
ក៖ េកTតេE-ស3កកអង�របុរ£ណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ Bទ។ េjយដឹងៗេs] �lយ�ង&v យរបស់េ,កlយ 

fត់ពីេដTមរកសុី-បកបមុខរបរអ�ីែដរ? 
ខ៖ fត់េធ�Tែតែ-សចំAរហ6ឹង េធ�Tែ-ស េធ�Tអី! មុខរបររបស់fត់។ 
ក៖ អរ! ចុះឪពុករបស់េ,កlយេWX ះអី? 
ខ៖ ឪពុកខV3ំអូ! េWX ះ -កិត។ ឪពុកខV3ំបេង�Tតហ6ឹងេWX ះ -កិត។ 



ក៖ �-កិតណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ Bទ។  
ខ៖ ~!៎ �-កិត។ 
ក៖ �-កិត fត់-បកបមុខរបរអ�ីែដរ? េ,កlយ? AលពីេដTម? 
ខ៖ អរ! fត់េធ�TYងផ`ះ។ 
ក៖ Bទ។ អរ! �-កិត ឪពុក&v យ�-កិតfត់េWX ះអីែដរ? 
ខ៖ អរ! េWX ះ lយឡី។ 
ក៖ lយឡី? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ �? 
ខ៖ &v យ! �ងជីដូនខV3ំហ6ឹង �ងlយៃឡហ6ឹង េគេ�ឪពុកខV3ំ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ~។៎ េWX ះ lយឡី។ េហTយជី� �អុីង។ 
ក៖ lយឡី �អុីង អ6ក-ស3កេEឯwែដរ? 
ខ៖ -ស3កBត់ដំបង េខត?! ែមនេទ! េE-ស3កBត់ដំបង េគេ�សែង�ពីេដTម។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ អ�$ឹងfត់េEេខត?Bត់ដំបងែដរ ពីេដTមណ៎? 



ខ៖ ~។៎ 
ក៖ េហTយពីេដTមfត់-បកបមុខរបររកសុីអីែដរ? 
ខ៖ fត់ពីេដTមដឹងេធ�Tអីផង េបTfត់េធ�TYងផ`ះ Yងអីដូចជី�ខV3ំពីេដTម។ 
ក៖ អូ! Bទៗ។ 
ខ៖ Yងផ`ះ YងេឈT។ 
ក៖ fត់ពូែក�ងេធ�Tផ`ះ េធ�Tអីណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ Bទ។ អ�$ឹង! &v យរបស់េ,កlយfត់&នបងប�eនប៉ុ|X ន|ក់ែដរ? 
ខ៖ &v យខV3ំ! ខV3ំដូចមិនដឹងផង fត់&នបងប�eនែដរ 

ប៉ុនបងប�eនfត់Zប់អស់េហTយខV3ំេភaចែដរ មិន~។ំ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ អ៊ូ! Zប់�ងំពីេកXងៗែដរ ខV3ំ~។ំ 
ក៖ Bទ។ អ�$ឹងដឹង]&ន-បែហលប៉ុ|X ន|ក់ែដរ? េ,កlយ? 
ខ៖ fត់&នេមTល! បងប�eនfត់ពីរ|ក់-ប3សៗ េហTយ&នfត់ែត&6 ក់ 

�បី|ក់ហ6ឹងឯង។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ បងប�eន�ងែម៉ខV3ំw!៎ ប៉ុនមិនែដល~េំWX ះ។ េអ! fត់េWX ះ �ត។ 
ក៖ �ត ទីមួយណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 



ក៖ មួយេទ}ត? 
ខ៖ មួយេ|ះេWX ះ អ៊ូច។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ប៉ុនZប់យូរេហTយ �ងំពីខV3ំេEេកXងមិស។ 
ក៖ អរ! �ងំពីេEេកXងៗណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ ចុះ�ក់ទង េsនិងបងប�eន�ងឪពុកវgញ&នប៉ុ|X ន|ក់?   
ខ៖ ឪពុក�ងw? 
ក៖ ឪពុករបស់េ,កlយអូ? 
ខ៖ អរ! �ងឪពុកខV3ំអូ? 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ បងប�eនfត់េមTល! &នេបT]េsfត់Zប់អស់េហTយ។ េមTល! េWX ះ មីងយ៉យ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េហTយមីងេយ«ម។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េហTយនិងfត់ប៉ុហ6ឹងឯង &នែតប៉ុហ6ឹង! ពីរ|ក់បងប�eន។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ &នែតបី|ក់។ 
ក៖ មីងយ៉យ មីងេយ«មណ៎? 



ខ៖ ~។៎ 
ក៖ េហTយមីងយ៉យ មីងេយ«មពីេដTម? 
ខ៖ fត់Zប់យូរេហTយ។ 
ក៖ េហTយfត់េធ�Tអីេគ? មុខរបរ? 
ខ៖ fត់Zប់�ងំពីជំ|ន់េរ}នB�ងំមិស។ 
ក៖ អរ! fត់-បកបមុខរបរអីេគ? មីងយ៉យ មីងេយ«ម? 
ខ៖ fត់&នេធ�Tអី បvីfត់េធ�Tែ-ស េធ�TចំAរហ6ឹង ប៉ុហ6ឹងឯង។ 
ក៖ Bទៗ។ អ�$ឹងfត់Yេមផ`ះណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ បងប�eនfត់&ន-សីពីរ|ក់ែដរេWX ះ ចយ។ េWX ះ យ៉ូនែដរ។ 
ក៖ Bទ។ េ,កlយ�ក់ទង និង-បវត?ិរបស់េ,កlយAលេEពីេកXងវgញមvង 

េហTយេE! េ,កlយេរ}នេEq,w? េ,កlយ? 
ខ៖ អូ! ខV3ំអត់Bនេរ}នេទខV3ំ ខV3ំេរ}នេEផ`ះ។ 
ក៖ េរ}នេEផ`ះ? 
ខ៖ ~!៎ េរ}នេEផ`ះ។ េ�X ចពុកfត់កត់អក�រពីេដTមមកម៉ូតអី។ េEផ`ះw។៎ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ jហ6ឹងេចះេមTលតិចៗ ប៉ុនមិនសូវេចះសរេសរអីេទ។ ប៉ុនែតេមTលេjយឆXក់ 

េមTល;ច់ប៉ុហ6ឹងឯង។ 



ក៖ Bទ។ េរ}នេEផ`ះណ៎? េ,កlយ? 
ខ៖ មិនBនេរ}នេEq,អីេទ ខV3ំេមTលប�eនអូពីជំ|ន់េដTម។ 
ក៖ ចុះធំេឡTង េ,កlយ-បកបមុខរបរអីែដរ? េ,កlយ? 
ខ៖ អត់េធ�TអីផងេEផ`ះ លក់ដូរអីតិចតួច។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ ;Bំយ ;ទំឹកេjយឪពុក&v យ។ 
ក៖ អ6ករកសុីេ,កlយណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ Bទ។ ចុះ�ក់ទង និងសុខ8ពរបស់េ,កlយវgញ មិចែដរ? �ល់ៃថGហ6ឹង? 
ខ៖ ហុឺ! ខV3ំសព�ៃថGl៉ប់ែដរ។ Bន-ក3ចOX រ�ែផaេs កូន�េបះលក់ែដរ! 

-កeចអ�$ឹងេបះមvងBនបួន -Bគំីឡe ឥឡeវខូចេហTយ។ បូមទឹក;ក់�ឈប់ែផa 

ឥឡeវខូចអស់េហTយ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ កូនខV3ំ�មិនដឹងអីេទ េបះ-កeចOX រ! �េBចមvងពីរគីឡe បីគីឡeេsw!៎ Bនលុយ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ អ�$ឹងទិញម¬eបចំណី ចំwេំsw។៎ 
ក៖ Bទៗ។ 
ខ៖ ដល់ទិញ-តីមួយេs Bនសa-ពឹក,G ច។ 
ក៖ អូ! សន�ំ សំៃចwស់ណ៎? េ,កlយ? 



ខ៖ ~។៎ 
ក៖ ស-&ប់េ,កlយ_̀ល់�ក់ទង និងជីវ8ពAលពីេដTម េហTយនិងឥឡeវ 

មួយwល�Yង? មួយw-សbលYង អ�$ឹងw?៎ 
ខ៖ AលពីេដTមដូចមិនអីអ�$ឹង េយTង&នអង�រ -តីqចrំ់អ�$ឹងែដរ។ 

ប៉ុនឥឡeវេនះតែត&នលុយBនទិញBន។ �ខុសAលមុនw?៎ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ែមនដូចេគ ដូចឯង! េគេEជុំវgញេនះ េគ&ន-គប់f6 ។ 
ក៖ Bទ។ េហTយេ,កlយBន;ដំំwអំីខaះ? េ,កlយ? 
ខ៖ &នអី! &នែតេធ�T-កeចOX រ-បែហលYងដប់េដTម េហTយq� យ-បែហល-BេំដTម 

ប៉ុហ6ឹងឯង។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េហTយ�អស់ែផaហ6ឹង &នេចក! េចក;មំួយេដTមពីរទួង រួចពុះលក់េs។ 

អ�$ឹងw?៎ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ មិន&នរបរអីេទខV3ំ! េហTយ&នដូង េបះមួយដូងBនៃម'Yង។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េគមកទិញ េគមកេបះ លក់េsBនលុយ។ Bនមួយដងបួន -Bមំុឺនៗទិញម¬eបrំ 

េហTយខV3ំ�េឈTផង េលTសWម។ 
ក៖ Bទ។ 



ខ៖ េហTយយកលុយjហ6ឹងេsទិញ]6 េំs។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ទិញ]6 មំvងអស់ដប់-បទះ ដប់-បទះអស់ពីរមុឺន-B�ំន់។ 

េហTយលក់jេនះកំបុិចកំប៉ុក េហTយផ�ំលក់យកទិញម¬eបrំ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ តិចតួច ខV3ំមិន&នអី-គប់-fន់និងេគេទ fX នរបរេទ។ 
ក៖ អ�$ឹងដូងរបស់េ,កlយ តែតេគេបះBន Bនណ៎? 
ខ៖ ~!៎ តែតេគមកទិញេs េគេបះjខ$ីលក់ េទTបBនមួយមុឺន ប៉ុហ6ឹងឯង។ 
ក៖ Bទ។ េ,កlយ;ឬំស�ីែដលណ៎? 
ខ៖ ;ដំូងហ6ឹង! ប៉ុ|X នេទ Yងដប់O6 េំហTយ ែតមកZប់ែខេនះ ែខេ�v Aប់េ~ល។ 
ក៖ ហុឺ! េ,កlយ;េំដTមឬស�ីអត់? 
ខ៖ jស�ីអូ! jស�ីេដTមេពញគុម ដុះ�ងំពីេដTមក �ងំពីប៉ុនជង�ង់េមaះេ|ះ។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ �ងំពីជំ|ន់េ�X ចឪពុកខV3ំអីហ6ឹង។ 
ក៖ គិតេsអត់ធំណ៎? 
ខ៖ Aប់អស់ធឹកេហTយេp។ 
ក៖ Bទ។  
ខ៖ េបTjស�ីjពីរអំពង់េនះ។ 
ក៖ ពីរអំពង់ណ៎?  



ខ៖ ~។៎ 
ក៖ េហTយេ,កlយ�ក់ទង 

និងេរ«ងAលពីេEេកXងេ,កlយ®a ប់េរ}នេធ�Tម¬eបពីឪពុក&v យ ឬក៏ជីដូនជី�េទ? 
ខ៖ េរ}នពីឪពុក&v យខV3ំ fត់េធ�Tម¬eប;អំីៗ ខV3ំេរ}នពីfត់។ 
ក៖ ចុះេ,កlយេចះចំអិនម¬eបអីខaះ? 
ខ៖ េចះ! េចះសaម¢eរ សa-បេហTរ េហTយសaកកូរ េហTយសមaខ`ិះ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ជូនAលwសមaខ`ិះ សមaហ6ឹងេចះ�ម&v យខV3ំ។ &v យខV3ំfត់េចះេធ�Tសប់-គប់ 

ចុះfត់លក់ម¬eប។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េsខV3ំេចះ�មfត់w។ 
ក៖ អរ! fត់អ6កលក់ដូរណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ Bទ។ ស-&ប់េ,កlយ_̀ល់�ងំពីេកXង មកដល់ឥឡeវ 

ម¬eបែដលេ,កlយចូលចិត?Yងេគ ម¬eបអីែដរ? 
ខ៖ ជូនAលខV3ំសaម¢eរ -តីេឆ�Tរ -តីjងំអីេs ជូនAលខV3ំបុកអំ-ពឹកអីេs េហTយខV3ំ! 

ជូនAលេរ}ងយូរ ខV3ំសaខ`ិះមvងេs។ 
ក៖ Bទៗ។ jហ6ឹងេs�មេពលេវ,ណ៎? 
ខ៖ ជូនAលសមaម¢eរqច់េf ជូនAលOេs Oមី;ក់អីេs។ 



ក៖ អីl៉! OG ញ់។ 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ េហTយ�ក់ទងបទចេ-ម�ងេ,កlយចូលចិត?បទចេ-ម�ងពីេដTម ឬក៏សម័យ? 
ខ៖ អត់េទ! ដូចចូលចិត?បទចេ-ម�ងពីេដTម។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ពីេដTមចេ-ម�ងពិេ�ះ។ 
ក៖ បទអីខaះ? េ,កlយ~Bំនេទ? 
ខ៖ ខV3ំ~Bំនែតសិនសុីqមុត។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េហTយែប៉រ�ន េហTយនិងរស់េសរ£សុ�¤  េហTយនិង|ងហ៊ុយ&ស។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េហTយនិង|ងស�ីេទ! �� ន់;។ ឈុន&៉ៃឡ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ខV3ំ~បំទពីេដTមែដលេគេ-ច�ងហ6ឹងw!៎ ប៉ុន�េភaចអស់េហTយឥឡeវ។ 
ក៖ ឈូង �� ន់; េហTយនិងឈុន &៉ៃឡfត់េE-ស3កឯwែដរ? 
ខ៖ េE េទ! មិនដឹងេគេEឯwខaះ។ ហ៊ុយ&ស េEមង�លបុរ£ក៏មិនដឹង។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ខV3ំលឺេគ~ក់េហ�សប៊ុកឥឡeវ BនខV3ំដឹង~ក់qv ប់។ ប៉ុែន?េនះបទពីេដTមអ�$ឹងw?៎ 
ក៖ អូ!  



ខ៖ ហ៊ុយ&ស! ហ៊ុយ&ស ដឹង|ងwេទេEមណ© លបុរ£ េ-ច�ងពិេ�ះYងេគ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ~!៎ ខV3ំqv ប់បទពីេដTម។  
ក៖ Bទ។ ពួកfត់�ងំប៉ុ|X នែដលេ,កlយេរ}ប�ប់មិញហ6ឹង 

សុទ¤ែតអ6កេ-ច�ងពិេ�ះៗេហTយណ៎? 
ខ៖ ~!៎ អ6កពិេ�ះ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ &នែប៉នរ�ន។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េហTយ&នរស់េសរ£សុ�¤ ។ 
ក៖ -ប3សៗេ-�ពីសិសុីqមុត &នអ6កwេ-ច�ងពិេ�ះេទ? េ,កlយ? 
ខ៖ អ៊ួយ! ខV3ំដូចមិន~ផំង។ ខV3ំ~Bំនែតេអមចុមជឺម េហTយនិងស�ីេទ។ 
ក៖ សូ&៉ច់! q� ល់សូ&៉ច់េទ? 
ខ៖ ~!៎ សូ&៉ច់ក៏q� ល់ែដរ។ 
ក៖ q� ល់សូ&៉ច់ណ៎? 
ខ៖ ~!៎ q� ល់fត់ fត់េ-ច�ងពិេ�ះែដរហ6ឹង។ 
ក៖ Bទ។ អ�$ឹង�ក់ទង េsនិងេរ«ង8គវgញ េ,កlយចូលចិត?េមTលេរ«ង8គេទ? 
ខ៖ ែដលេមTលេរ«ង8គេមTលេរ«ងែខXរខaះ េហTយៃថខaះេរ«ង។ 
ក៖ េរ«ងកំសត់ ឬក៏េរ«ងៃវf6 ? 



ខ៖ ខV3ំេមTលjេរ«ងកំសត់ៗ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ េបTេរ«ងៃវf6  មិនសូវBនេមTលខV3ំខ¢ិល មិនBនេមTលេទ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ Aលពីេ,កlយេEេកXង េ,កlយចូលចិត?េធ�TAរZរអីែដរ? 
ខ៖ អត់េទ! ខV3ំេEេកXង ខV3ំចូលចិត?;ដំំw។ំ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ ;េំjយ-គប់មុខ។ 
ក៖ ចុះឥឡeវ? 
ខ៖ ឥឡeវមិនBន;អំីេទ ខV3ំ;អំស់េហTយហ6ឹង។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ jហ6ឹងដំwែំខេនះ �Zប់អស់ខaះ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េហTយ;បំូមទឹក;ក់ េs-fន់Bនែផa។ 
ក៖ Bទៗ។ េ,កlយ! េតTេពលទំេនរៗ េ,កlយចូលចិត?េធ�Tអីខaះ? 

េ,កlយ? 
ខ៖ អត់េធ�TអីផងកXbយសព�ៃថGBនAប់ប|a -កeច ប|a អីេ~លខaះេs jប|a -កeចOX រ 

�Aលេ|ះ។ 



ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េចះែតBន េហTយជីកដី;សំaឹកៃ-គ សaឹកអីខaះេs សaឹកៃ-គ;BំនេEមុខ។ 
ក៖ Bទ។ អូ! ដីធំwស់េ,កlយ? 
ខ៖ េEេទ}ត! jដីេនះ ដីផ`ះកូនេទ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េហTយjែប៉ក�ងេណះ �ងេwះ�ងត{eងហ6ឹង �ងកូនខV3ំេEថ6ល់។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េហTយjេEផ`ះេនះ កូនេEឯេwះេទ}ត ែចកេjយកូនអស់េហTយ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ jចំAរអេ�$ះេsេជTងហ6ឹង&នបី|ក់េហTយ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ &នេករ ?¯ែតប៉ុហ6ឹងឯង! ែចកកូនអស់េហTយ។ 
ក៖ េ,កlយBនដីេ-ចTនគួរសម ែចកកូនេpេs េធ�Tមិចេjយអស់ណ៎? 
ខ៖ ហុឺ! 
ក៖ Bទ។ ចុះេ,កlយ&នសល់អត់? 
ខ៖ ~?៎ ខV3ំអត់។ ខV3ំេEែត&6 ក់ឯងខV3ំ ផ`ះេនះេគែចកេjយេE។ 
ក៖ ចុះ�ងំពីេកXងដល់ឥឡeវហ6ឹង េ,កlយ®a ប់BនេដTរេsេលងេខត?wខaះ? 
ខ៖ ពីេដTមAលខV3ំjយុ-B ំដប់-Bមំួយ ខV3ំBនេsភ6ំេពញ 

ភ6ំេពញហ6ឹងេsដល់េខត?-កេចះ។ 



ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េខត?-កេចះេs េsBន-តឹមមួយែខអីមកវgញ ពីេដTមអូ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េEYមួយឪពុក& ខV3ំេEេកXងw?៎ Aលហ6ឹងខV3ំjយុ-Bពំីរដន់ដប់w។ 
ក៖ េsេដTរេលងអី? 
ខ៖ ~!៎ ែតប៉ុហ6ឹងឯង &នBនេដTរេs�ងwេទ។ 
ក៖ 

េហTយចុះទីកែនaងែដលេ,កlយចូលចិត?េsេលងYងេគេEក63ង-បេទសកម3YេយTង 

ចូលចិត?េsេលងឯwេ,កlយ? 
ខ៖ ខV3ំ! ខV3ំេEែតBត់ដំបងេទ Aលហ6ឹងេគេធ�Tបុណ¨េធ�T�នអី េsេហTយ។ 

េsេលងៃប៉លិន ៃប៉អី ប៉ុន�មិនOG យ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ អត់&នេs�ងwេទ។ 
ក៖ េ,កlយ®a ប់េsេលងេEអង�រវត?េEេខត?េស}ម�បេទ? 
ខ៖ អូ! អង�រវត?េs េsBនបីបួន អង�រធំ អង�រតូច។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េហTយេsដល់-សះj-សង់ ប|̀យOX រ។ អត់&នអីេទខV3ំ &នែតប៉ុហ6ឹងឯង។ 
ក៖ ចុះេ,កlយ? 
ខ៖ តែតបងប�eនេគ|េំsេលងBន BនេដTរ។ 



ក៖ Bទ។ ចុះេ,កlយចូកចិត?អង�រវត?អ�$ឹង 

េ,កlយចូលចិត?េធ�TអីYងេគេEទីេ|ះ? 

កែនaងេទសចរែដលេ,កlយេsេលងអ�$ឹងw?៎ 
ខ៖ អត់ េមTល! េគ]-Bqទអី -Bqទភ6ំBយ័នអីេ|ះ Bយ័នអីេគ? 
ក៖ -Bqទភ6ំមុខបួនអី? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ អរ!  
ខ៖ េហTយចូលអង�រតូច។ 
ក៖ Bទ។ េហTយអរគុណេ,កlយ 

ែដលេ,កlយBនជ-&បអំពីកែនaងែដលេ,កlយេsេលង។ អ�$ឹងw?៎ 
ខ៖ ~។៎ ~ស់េហTយអត់&នBនេដTរេsេមTលអីេទ អត់េទ។ 
ក៖ Bទ។ េEក63ង-ក3ម-គbqររបស់េ,កlយ &នអ6កេចះេលងត°ន?ីេទ? 

េ,កlយ? 
ខ៖ អរ! អត់&ន។ 
ក៖ អត់&នេទណ៎? 
ខ៖ ~!៎ អត់&នេទ &នែតអ6កត°ន?ី ែតឥឡeវ�អត់េទ}ត។ 
ក៖ &នអ6កែដលfត់េចះេធ�Tស�រ េធ�T-ទលក់អត់? 
ខ៖ អត់! អត់&ន -គbqរខV3ំអត់&នអ6កេចះេធ�T-ទ។ 
ក៖ អត់&នេទណ៎? 



ខ៖ ~។៎ 
ក៖ េ,កlយjចជួយជ-&បផ`ះ! ផ`ះពីេដTមរបស់េ,កlយ®a ប់&នេទ? 

េ,កlយ? 
ខ៖ ផ`ះពីេដTម&ន! &នjផ`ះ~ស់េ|ះែតេគេរ£េចញអស់េហTយ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ កូនេធ�TេjយYងដប់O6 េំហTយែតេគេធ�TេEខabនេគេទ ប៉ុនខV3ំែបកf6 េsអស់េs 

េគេjយខV3ំេEហ6ឹងេs។ អ�$ឹងw?៎ 
ក៖ Bទ។ េ,កlយ�ក់ទង និងផ`ះពីេដTមរបស់េ,កlយហ6ឹងេធ�TពីថX 

ឬេធ�TពីេឈT? េ,កlយ? 
ខ៖ ផ`ះេឈT។ 
ក៖ អរ!  
ខ៖ ផ`ះ-បក់េក{±ង។ 
ក៖ ផ`ះ-បក់េក{±ងណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ សសរេធ�Tពីអី? 
ខ៖ សសរ! jសសរេយTងេឈT សសរលុញហ6ឹង។ 
ក៖ Bទ។ សសរមូលណ៎? 
ខ៖ ហ6ឹង! សសរមូល។ 
ក៖ Bទ។ េហTយចុះបង�eចេធ�Tពីអី? 



ខ៖ បងប�eនfត់េEផ`ះ សសរផ`ះតូច�ចហ6ឹង។ 
ក៖ បង�eចផ`ះw?៎ បង�eចផ`ះរបស់េ,កlយេធ�Tពីអី? េ,កlយ? 
ខ៖ ~?៎ 
ក៖ បង�eចៗផ`ះw?៎ េ,កlយឯងេធ�Tពីអីេគ? 
ខ៖ អរ! បង�eចអី? បង�eចេឈTែដរ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េធ�TេឈTOត់w អ�$ឹងw?៎ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ jេបTកបិទអេ�$ះ។ 
ក៖ អរ! jេបTកបិទណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ ចុះរបងផ`ះរបស់េ,កlយេធ�Tពីអី? 
ខ៖ របងអត់&នេទេp។ 
ក៖ អរ! ជំ|ន់ហ6ឹងអត់&នរបងណ៎? 
ខ៖ ~!៎ អត់Bនេធ�Tរបង េធ�Tអីេទ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េធ�Tផ`ះេEែតមvងៗេs។ េ�X ចពុកfត់េធ�Tេs េEYមួយពួកfត់ែតមvងេs។ 
ក៖ Bទ។ េ,កlយផ`ះហ6ឹង េ,កlយqងសង់ខabនឯង ឬក៏ជួលYង? 
ខ៖ អត់េទ! ខV3ំសង់ផ`ះពីេដTមខប់សុីម៉ង េ�X ចពុកខV3ំេធ�T។ 



ក៖ fត់េធ�Tខabនឯងអី? 
ខ៖ ~!៎ fត់េធ�Tខabនឯង�ងំអស់។ 
ក៖ មិនBច់ជួលេគេទណ៎? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ អរ! Bទ។ 
ខ៖ Aលហ6ឹងខV3ំេEេកXងែដរ -Bពំីរ -Bបំួនដន់ដប់។ 
ក៖ ចុះ�ក់ទង និងជំ|ញវgញ េតTេ,កlយ®a ប់េរ}នជំ|ញអីខaះ? 

�ងំពីេEេកXងេ,កlយ? 
ខ៖ lយមិនេរ}នអីផងេp ខV3ំេរ}នែតបន?ិចបន?bចេEផ`ះេរ}នេមTលអក�រ 

េមTលអីប៉ុហ6ឹងឯង។ 
ក៖ េ,កlយ®a ប់េរ}ន�ងត�ញរៃវអីេទ? េ,កlយ? 
ខ៖ អត់េទ! អត់Bនេរ}នត�ញរៃវអី អត់េទ។ 
ក៖ ចុះ�ក់ទង�ង;ដំំw ំ®a ប់;ដំំwអំីខaះ? 
ខ៖ ~!៎ ខV3ំ;-ំ�ប់ េម`សអី សaឹកៃ-គ េមvងប៉ុហ6ឹងឯង េហTយេចក េហTយq� យអីតិចតួច 

ប៉ុហ6ឹងឯង។ 
ក៖ អ�$ឹង�ងេនះ េ,កlយ; ំឬក៏មិចែដរ? 
ខ៖ អរ! �ងទឹកេនះ កូនេគ;ក់�ងំអស់។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េហTយខV3ំទិញេគខaះេs។ 



ក៖ Bទៗ។ េហTយេ,កlយេ-qចទឹកដំw�ំល់ៃថG េ,កlយេ-បTសុីយ៉ូ 

ឬេ-បTអី? 
ខ៖ េ-បTអណve ងេចញ។ 
ក៖ អត់&នអណve ងខabនឯងេទណ៎? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ បូមទឹក េពលេ-qចអី;ក់សុីយ៉ូបូម កូនទិញម៉ូទ័រេjយ;ក់ ប៉ុនខV3ំេធ�Tខabនឯង 

អត់&នYងេធ�Tេទ។ 
ក៖ Bទ។ -បេភទដីរបស់lយដីសGbត ឬដី&នសំេណTម? 
ខ៖ អ៊ូ! ដីេនះែតេពល®a ក់េភa�ងមក �®a ក់ពីលិចមក�មកលិចដល់មុខផ`ះហ6ឹង។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ េភa�ងេs�លិច ផ`ះហ6ឹងក៏លិចែដរ។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ លិចទឹកេដTររ�ូយេពញៗជង�ង់។ 
ក៖ អរ! លិចេ-ចTន។ 
ខ៖ ប៉ុនlយ�លិចអស់េហTយចំAរ �េទTបេfកពីរបីៃថGេនះ។ 
ក៖ អូ! អ�$ឹងBនន័័យ]ដី? 
ខ៖ ទឹក�ហូរមកពី�ងលិច។ 
ក៖ ដី&នជីវYតិហXង? 



ខ៖ �~ប់ដីេEឯលិចេ|ះ េគអត់;ក់ម៉ូង;ក់អី េ&a ះេហTយjទឹក�េចះែតហូរមកេs 

ចូលផ`ះខV3ំែតមvង។ 
ក៖ អរ! ចូល�មអូរណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ ប៉ុ|X នៃថGBនឈប់លិច? 
ខ៖ អរ! លិច-បែហលពីរែខែដរBនរ£ង យូរែដរ។ 
ក៖ Bទ។ េ,កlយ®a ប់េឡTងេ�6 តេទ? AលពីេEេកXង? 
ខ៖ អត់េទ! ខV3ំមិនែដលេឡTងេ�6 ត។ 
ក៖ ចុះេ,កlយ®a ប់េធ�Tក°ន?ក់លក់អត់? 
ខ៖ អត់េទ! អត់េចះេធ�T ខV3ំមិនេធ�Tអីេទ}តេទ។ 
ក៖ Bទ។ ®a ប់ចិ�$ឹមសត�អត់? 
ខ៖ ចិ�$ឹម! េfខV3ំចិ�$ឹម &ន់ខV3ំមិនែដលេទ អត់។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ &ន់អី ឈប់ចិ�$ឹមអស់េហTយ។ wមួយ�ជុះjចម៌ ជុះេ|ម 

េគឈប់េjយចិ�$ឹម� jចម៌អីេលTេគ េលTឯង។ 
ក៖ Bទ។ ចុះ�ក់ទង និងសត�ៃ-ពlយ®a ប់ចិ�$ឹមេទ? 
ខ៖ អត់ែដរចិ�$ឹមផងសត�ៃ-ព &នែតែឆ�មួយគូរតូចៗេនះឯង អត់&នអីេទ។ 



ក៖ អរគុណេ,កlយ។ �ក់ទង និងប¦¬ -បឈមAរពិBក 

េ,កlយ®a ប់&នAរZរ អូ! 

AរZរអីែដរេ,កlយេធ�TេsេហTយពិBកេ;ះ-qយេទ? េ,កlយ? 
ខ៖ អត់&នផងខV3ំ។ 
ក៖ ធមX�ៗណ៎? 
ខ៖ ~!៎ ធមX�។ េបT&នអីេs ក៏លក់បន?ិចបន?bចេs ប៉ុហ6ឹងឯង។ 
ក៖ Bទ។ 
ខ៖ េបះ-តកួន េបះ-បលិតអីេs។ 
ក៖ Bទ។ �ក់ទង និងបទពិេqធន៍ល�ៗែដលគួរេjយចង~ ំ

េតTេ,កlយ®a ប់&នបទពិេqធន៍អីល�ៗេEក63ងជីវgតេទ? 
ខ៖ បទពិេqធន៍ហ6ឹង អត់&នអីេទេp។ 
ក៖ អត់&នេទណ៎? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ ចុះកvី-សៃមរបស់េ,កlយAលពីេEេកXង ធំេឡTងចង់េធ�Tអីែដរ? េ,កlយ? 
ខ៖ &នេធ�Tអី! ខV3ំ&នបvី &នកូនេs ក៏ចិ�$ឹមកូនចិ�$ឹមេpហ6ឹងឯង ខV3ំ។ 
ក៖ Bទៗ។ 
ខ៖ Bន-Bក់ែខ�ខV3ំេ|ះ fត់េធ�T-គe�ងំពីjយុៃម'ពីរ។ 



ក៖ Bទ។ 

ខV3ំអរគុណដល់េ,កlយែដលBនផvល់Aរស&' ស�ងំពីេដTមរហូតដល់Aរប�$ប់។ 

អ�$ឹងw?៎ 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ Bទ។ 

មុននិងប�$ប់ខV3ំ-fន់ែតចង់ជ-&បេsAន់េ,កlយបន?ិចអំពីេfលបំណងៃនAរស&'

សេនះ េដTម{ីរកkេEជីវ-បវត?ិ_̀ល់ខabនរបស់េ,កlយ_̀ល់ 

េដTម{ីទុកដល់កូនេpជំ|ន់េ-AយBនេរ}នសូ-ត អ�$ឹងwេ៎,កlយ? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ អ�$ឹងមុននិងប�$ប់ េតTេ,កlយ&នAរជូនពរដល់កូនេpជំ|ន់េ-Aយ 

េjយfត់BនAន់ែតល�-បេសTរ េហTយរ£កចេ-មTនេទ? េ,កlយ? 
ខ៖ អរ! ខV3ំជូនពរេjយកូនBនសុខសប�យjយុែវងតេរ}ងេs 

េEចិ�$ឹមខV3ំទ-&ខំV3ំអស់ជីវgត។ អ�$ឹងw?៎ 
ក៖ េ,កlយ&នអីបែន³មេទ? &នអីេទ}តអត់? 
ខ៖ ខV3ំេEេនះសព�ៃថGេគេបTកjអំេwយអីេjយេគ-បជុំ 

េគមិនែដលេ�ខV3ំេjយ-បជុំ&នអំេwយអីេទ អត់។ 
ក៖ Bទ។ េ;យqរែតេ,កlយធូរ®េហTយ &នដី&នអីអ�$ឹងw?៎ 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ Bទ។ 



ខ៖ េគែដលេjយខV3ំ េគេឃTញខV3ំ&នផ`ះអី េហTយ&នកូនេpេEjេមរgក 

េគ]េគចិ�$ឹមេហTយ។ &នអីធំដុំេទ &នែតកូនេjយេបះដំwអំីលក់ ប៉ុហ6ឹងឯង។ 
ក៖ Bទ។ េ;យqរេឃTញ~ស់ៗខaះពិBកYងេយTងwស់ េ,កlយេអTយ? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ fត់អត់&នអីពិqរ េហTយរស់េE�េដក�;ក អ�$ឹងw?៎  
ខ៖ ដំwេំចះែតលក់ខabនឯងអ�$ឹងេs េគមិនទិញ េយTងលក់េs។ អ�$ឹងw?៎ 
ក៖ Bទៗ។ អ�$ឹងខV3ំអរគុណេ-ចTនwេ៎,កlយ? 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ Bទ! ជ-&ប,។ េហTយសូមជូនពរេjយេ,កlយសុខសប�យ 

េហTយjយុែវង។ 
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ េហTយេjយ&នសុខ8ពល�w?៎ 
ខ៖ ជូនពរេjយេp&នjយុែវង សុខសប�យតេរ}ងេs។ 
ក៖ Bទ! ជ-&ប,េ,កlយ។ 
ខ៖ ខV3ំ-Bប់�ម-តង់ ប៉ុហ6ឹងឯង។ 
ក៖ Bទ។  
ខ៖ ~។៎ 
ក៖ អរគុណេ,កlយែដលBន-Bប់w?៎ 
ខ៖ ~។៎ 



ក៖ ជ-&ប,។ 
     (ចប់)៕        

           
                    
 


