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ក៖ អ%កសំ(សេ*ក៖ ថន រ%&   ខ៖ អ%កផ-ល់0រស23 សេ*ក4យ៖ 
េទព រមួ 
6ទ! េ9ៃថ<េនះគឺៃថ< ៃថ<ទី២៤ ែខ ធF G H% ំ២០១៩។  
េហNយៃថ<េនះខO Pមំកជួបេ*ក4យ េទពរមួ េ*ក4យ2នVយុ 
ែប៉តសិប[6ំH% ំេហNយ។ បច] Pប^ន% េ*ក4យរស់េ9កF Pងភូមិចំ0រឬសcី 
សde តែ[ពក[ពះេសf ច [ស gក6ត់ដំបង េខត-6ត់ដំបង។ 
េហNយខO P ំអរគុណេ*ក4យែដល6នផfល់0រស23 សមកដល់ខO P ំេ9ៃថ<េនះ។ 
េហNយខO P ំ6ទេjk ះ ថន រlm  
គឺn[ក gម0រdររបស់គេ[2ង[បវត- ិpq ល់ខr sនរបស់[បnជនកមt Pn ។ 
េហNយគេ[2ងេនះ[តuវ6ន[vំ[ទេlយwកលវ xទyល័យមួយែដល2នេjk ះ{ 
BYU េ9សហរដmVេមរ xកផងែដរ។ េបNសិនnេ*ក4យ 
ក៏ដូចnកូនេ�របស់េ*ក4យvត់2នបំណងេដNម^ីែស� ងរកព័ត៌2នpq ល់�
ក់ទង និងេ*ក4យអ�� ឹងពួកេគVចចូលេ�0ន់េវបផ�យមួយេjk ះ{ 
cambodianoralhistory.byu.edu. 6ទ! 
េហNយពួកេគនិង6នេឃNញអំពីេ*ក4យ 
េហNយេគនិងេឃNញរបូថតមួយសន� ឹកែដលេគ6នៃថ<េនះ 
េហNយនិងសេម�ងែដលេ*ក4យ6នផfល់0រស23 សដល់ខO P ំ។ 
អ�� ឹង�៎េ*ក4យ? 
ខ៖  ៎។ 
ក៖ េ*ក4យសូមជួយជ[2បេjk ះរបស់េ*ក4យមfងេទ¡ត? គឺេjk ះេពញ 
េjk ះអីែដរ? 
ខ៖ េjk ះ េទព រមួ។ 
ក៖ 6ទ! េ*ក4យ េទព រមួ។ េ*ក4យ2នេjk ះេ¢េ[£េទ? 
ខ៖ អត់េទ! អត់2នេទ 2នែតេjk ះមួយហ% ឹងឯង ប៉ុនេគមិនែដលេ¢េjk ះេទ 
េ¢ែត4យេនះ 4យេ¥ះេ�។ 
ក៖ េគេ¢4យអីអ�� ឹង? 
ខ៖  ៎! េគេ¢4យVអូនេ� េហNយ4យតុ*េ�។ 
ក៖ 4យអីេទ¡ត? 2នេទ¡តេទ? 
ខ៖ 2នែតប៉ុហ% ឹងឯង ជូន0លេគេ¢4យៗទេទរអ�� ឹងេ� 
េគអត់េ¢េjk ះខO P ំផង។ 
ក៖ 0លេ9ពីេកkងេគេ¢4យ4៉ងមិចែដរ? 
ខ៖ អូ! ពីេកkងខO P ំVហ% ឹងេគេ¢4យVអូន 4យអីអ�� ឹងេ�ពីេកkង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េ¢§មេjk ះេ�េ� ដូច{េ�េjk ះ តុ*! េគេ¢4យតុ*អ�� ឹងេ�។ 
ក៖ 6ទៗ។ 
ខ៖ Vអូនអ�� ឹងេ�។ 
ក៖ ប៉ុែន- ពីេកkងគឺnមនុសcេកkងអ�� ឹង�៎? 
ខ៖  ៎។ 
ក៖ េគេ¢4យ{មិច? េ¢េjk ះ{មិច? 
ខ៖ អរ! 0លហ% ឹងដូចេគមិនសូវេ¢េjk ះខO P ំផង។ 
ក៖ េគេ¢{មិច? 
ខ៖ េ¢ែត2៉ក់មីអូនអីអ�� ឹងេ�។ 
ក៖ 2៉ក់មីអូន? 
ខ៖  ៎! េ¢ែតប៉ុហ% ឹង អត់ែដល¨៊នេ¢េjk ះខO P ំផង េគមិនwª ល់ផង។ 



ក៖ េគអត់wª ល់េjk ះណ៎? 
ខ៖  ៎! េ9ជិតv% ហ% ឹងអត់wª ល់េjk ះខO P ំ េហNយខO P ំក៏អត់wª ល់េjk ះេគេទ 
េ¢ែត2៉ក់មីអូនៗអ�� ឹងេ�។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េ¢§មv% េ�។ 
ក៖ សំ�ង6នwª ល់។ 
ខ៖  ៎។ 
ក៖ េហNយេ*ក4យ បច] Pប^ន% េ*ក4យ2នVយុប៉ុ¥k នH% ំេហNយ? 
ខ៖ Vយុ ែប៉ត[6ំ។ 
ក៖ ែប៉ត[6ំ? 
ខ៖  ៎។ 
ក៖ េ*ក4យេបNគិតnH% ំែខk រ េ*ក4យេកNតH% ំ េកNតែខអី? H% ំអី? ៃថ<អីែដរ? 
ខ៖ H% ំែខk រអី? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ H% ំែខk រេកNតH% ំ ចរ។ 
ក៖ H% ំ ចរ? ែខអីេគេ*ក4យ? 
ខ៖ ែខដប់ពីរ។ 
ក៖ ៃថ<អី? 
ខ៖ ែខដប់ពីរ ែខមិគសិរហ% ឹងឯង។ 
ក៖ 6ទ។ ប៉ុែន- ៃថ<អីេគេ*ក4យ  ំៃថ<េកNតេទ? 
ខ៖ អរៃថ<! ៃថ<ពុធ។ 
ក៖ 6ទ។ �ក់ទង និង(w េតNេ*ក4យេ[£ពី(wែខk រ 
េ*ក4យVចនិ4យ(wអីេផcងេទ¡ត6នេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អត់េទណ៎? 
ខ៖ អត់2នេចះេទ េចះែតែខk រ ខO P ំែខk រសុទ«wត។ 
ក៖ េហNយ(wែខk រេ*ក4យVចVន6ន Vចសរេសរ6នេទ? 
ខ៖ សរេសរអី? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ អត់2ន6នអីេwះ េកNតពីេ¬ះែម៉មកេមNលែតេv។ 
ក៖ � ល[កបី? 
ខ៖ ខO P ំេកNត§ំងពីែខមុនពពតមិស គឺចូល[ស gកែ[ស។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ អត់2ន6នេរ¡នេទជំ¥ន់ហ% ឹង vk នw*េរ¡នេទ 2នែតw*ៃថ។ 
ែតេបN{w*ែខk របេងe Nតេ9H< យ 2ន§ំងពីសងªមហ% ឹងមកេរ¡ន ម ន 
មិនែមនេរ¡នដូចេយNង®ល់ៃថ<េទ។ 
ក៖ 6ទ! េរ¡ន ម ន? 
ខ៖  ៎! េរ¡ន ម ន ខO P ំ2ន6នេរ¡នអីខO P ំេមNលែត[កបីហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ែម៉េធ� Nែ[ស ែតេបNេយNងមិនេមNល  ប់lក់ពីេមNលមកេយNងេមNល[កបី 
vត់ភ̄ sរែ[ស។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ដល់េ2៉ងភ̄ sរ េយNងក៏6នមកផqះមក។ 
ក៖ អ�� ឹងេ*ក4យ6នេរ¡ន§ំងពីVយុប៉ុ¥k ន? 
ខ៖ ហឺុ! ខO P ំេធ� N0រ§ំងពីVយិ[6ំពីរH% ំ ដឹកនិងគល់េឈNអីេ� 
េឡNងេលNគល់េឈNជិះេលN[កបី។ ជិះវល់*< ចមិន¨៊នចុះ 
េដកេ�²� ក់េ�េលNផr Pកទឹក។ 



ក៖ 2នេឈ� Nងអត់? 
ខ៖ អត់េទ! ពីេដNមដូចអត់2នផង។ §មផr Pក §មអី [កបី³េ£f  
េ9េមNលែត³ហ% ឹងឯង  ំែតេមNល េរ¡នអត់6នេរ¡ន។ 
ក៖ េហNយេ*ក4យ� ល[កបីរយះេពលប៉ុ¥k នH% ំ? 6នេ*ក4យឈប់? 
ខ៖ អរ! េមNល[កបីហ% ឹង េមNលែតរហូតតែត2នបf ី។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 6នឈប់េមNល ចុះេបNេ9nមួយែម៉ឪ2នអ%ក�េមNល 
េបNvត់ ស់ៗអស់េហNយ 2នែតេយNងេមNល។ 
ក៖ េ*ក4យែតងែតជិះ[កបីរហូតអ�� ឹងណ៎? 
ខ៖ ជិះតែតធំ តែតVយុធំ ែតេចះជិះខr sនឯងVេរµងេលNកlក់§មគល់េឈN 
ដល់គល់េឈNេឡNងជិះ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ហ% ឹងេlយwរខO P ំអត់�ន់េចះអកcរ េចះអីអ�� ឹង�៎? 
ក៖ 6ទៗ។ 
ខ៖ មិនេចះេទ។ 
ក៖ អ�� ឹងេគេ¢{េកkងj� ល[កបីណ៎? 
ខ៖  ៎។ 
ក៖ 6ទៗ។ េហNយ0រ� ល[កបី 2នមិត-ភក- ិអី� លnមួយេទ? 
ខ៖ ហឺុ! 2ន[សី 2ន[ប gស កូនេគហ% ឹងេ9ជុំៗv% ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ � លអ�� ឹងេហNយមកវ xញមក [ពលឹមេឡNង6យខ�ប់និងV0េ�េចកហ% ឹង 
វ xចេ�េមNល[កបី េ�េមNលH< យៗអូ េ�េមNលH< យៗេ�6នេមNលេVយទឹកផឹក 
សីុេvអី2នក2� ំងlដំំ�អំីអ�� ឹង�។ 
ក៖ េ*ក4យចិ�� ឹម[កបី[បែហលnប៉ុ¥k នេ*ក4យ? 
ខ៖ អូ! [កបីេម៉ខO P ំ2នែតេមពីរ ឈ¶ Gលមួយភ̄ sរហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ អត់2នេ[ចNនផង េធ� Nែ[សេ9H< យ H< យពីw*2ន6នេរ¡នអី។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ជំ¥ន់ហ% ឹង ជំ¥ន់ៃថ4៉ប់�ស់កំសត់§មហk ង ខO P ំេកNតជំ¥ន់ហ% ឹង។ 
ក៖ កំសត់ណ៎? 
ខ៖  ៎។ ជំ¥ន់ហ% ឹងVវេ·vk នេស� ¸កេទ េគេស� ¸កVសំពត់តម¹ញេ¥ះវ xញ 
Vតំ6ស់េយNងអូ? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ សីុឈF sលេបះVែផ�កំ6ស់ហ% ឹង កំ6ស់គគី កំ6ស់ធំអីហ% ឹង 
េហNយេគត¹ញ6នយកមកlក់ 
ដូច{េគទិញអីអ�� ឹងេគយកែមកៗមកlក់ហ% ឹងជន�ក់ប៊ុកេឃ� º។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ប៊ុកេឃ� º ែផ�ប៊ុកេឃ� ºេយNង ²� ប់wª ល់េទ? 
ក៖ ²� ប់ប៊ុកេឃ� ºែដរ ែតមិនែដលេឃNញមុខ2ត់³4៉ងមិច។ 
ខ៖ Vប៊ុកេឃ� ºហ% ឹង េថ%រ³ធំៗប៉ុនេមៃដ មូលៗ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ សីុឈF sលេឡNងេបះប៊ុកេឃ� º 0លពីសងªមវ xញ2% ក់ៗ[ក�ស់ កំសត់។ 
ក៖ ប៊ុកេឃ� ºហ% ឹងេគយកេធ� Nអី? 
ខ៖ ប៊ុកេឃ� ºេគយកេធ� NVវេ·។ 
ក៖ ³2នអំេ6ះេទ? 
ខ៖ អត់េទ! អំេ6ះ[ជលក់េ»k [បេlយ។ 
ក៖ អរ! 



ខ៖ [ជលក់ប៊ុកេឃ� ºហ% ឹងេហNយ យកេ�[ជលក់ញីកប់និងផុក 
រចួេហNយេ6កទឹកេ�³េ»k ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ប៊ុកេឃ� º។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ខO P ំ ំ§ំងពីេដNមមកែតប៉ុហ% ឹងឯង ដល់[សកេ[0យេនះឡu យៗសំបូរែបប។ 
ក៖  ំ6នអនុស�វរ ¼យ៍េ[ចNន0លេ9េកkងណ៎? 
ខ៖  ៎! ខO P ំេមNលែត[កបីហ% ឹងឯង េហNយេបះែផ�ប៊ុកេឃ� º 
េហNយនិងVែផ�កំ6ស់យកេធ� Nរៃវេធ� Nអំេ6ះ េហNយេគចិ�� ឹមេន¡ង។ 
ក៖ េន¡ងដង¾ Gវណ៎? 
ខ៖ េន¡ងេ[0យេនះ។ 
ក៖ ដង¾ Gវេន¡ងអី? 
ខ៖  ៎! េន¡ងwរេ[0យមុនហ% ឹង 2នកំ6ស់ហ% ឹងឯង កំ6ស់កែ[ម កំ6ស់ធំ 
កំ6ស់តូចអី2ន�ងំអស់ េចះែតេបះេ� យកេ�V�ងំអស់ 
េគយកមកេធ� Nអំេ6ះ េហNយនិងតម¹ញេធ� Nសំពត់Vវហ% ឹង។ 
ក៖ មុនដំបូងកំ6ស់ ប¥q ប់ពីកំ6ស់មកដង¾ Gវេន¡ងណ៎? 
ខ៖ ដង¾ Gវេន¡ងVហ% ឹងមកwរេ[0យ។ 
ក៖ wរេ[0យណ៎? 
ខ៖  ៎! wរេ[0យហ% ឹងេទNបែតេភ�¸ង។ 
ក៖ អ�� ឹង? 
ខ៖ Vហ% ឹងខO P ំយកេ�េធ� NចំណីេVយេទ¡ត េហNយនិងេបះស� ឹកមនមក¨ន់ 
¨ន់េVយល¿ ិតេហNយេដNររក�ងំេយNងេឃNញ³ធំេរ¡ង[កហមអ�� ឹង 
េគ ប់lក់ចំ®À ស់  ប់lក់nចំ®À ស់ េហNយVចេធ� Nnសំបុកអី6នេគេបះេចញ 
េហNយេគយកេ�lក់កF PងH% ំង[wលអំេ6ះ។ 
ក៖ អ៊ូ ! អ�� ឹង0រចិ�� ឹមដង¾ Gវេន¡ងហ% ឹង 
0លហ% ឹងេ*ក4យVយុ[បែហលnប៉ុ¥k ន? 
ខ៖ អូ! 0លហ% ឹងខO P ំVយុ[បែហល[6ំមួយ [6ំពីរដន់ដប់ហ% ឹងឯង។ 
ក៖ 6ទ! ប៉ុែន-ដល់េពល� ល[កបី � ល[ប³ស់ហ% ឹង 0លហ% ឹងVយុប៉ុ¥k ន? 
ខ៖ ខO P ំ! 0លហ% ឹងេ9តូចែមនែទន។ 
ក៖ េ9តូចណ៎? 
ខ៖  ៎! 0លហ% ឹងខO P ំេ9តូច េពល�ភ̄ sរ[កបី³អស់េ� េគឈប់េធ� Nែ[ស េពល³អស់ 
សីុឈF sលេបះ[ក6ស់ េបះអីអ�� ឹងេ�។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េហNយេបN³ពីដំបូងទីមក! ដំបូងទីមកមក6ត់ដំបងហ% ឹង 
ឪពុកខO P ំមកេធ� N�¨៊ន6®ងំ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ដល់ៃវ ញ់ៃថេ� ក៏ឈប់ែ[ស។ 
ក៖ 6ទ! ឈប់េធ� Nែ[ស។ 
ខ៖  ៎! េធ� Nែ[ស lអំីេ9Vេន¡មអូ ខO P ំ ំ6នែតប៉ុហ% ឹងឯង។ 
ក៖ េ*ក4យជួយជ[2បបន- ិចអំពី[ស gកកំេណNតរបស់េ*ក4យ 
េកNតេ9[ស gក ភូមិ ឃំុ េខត-�? 
ខ៖ [ស gកកំេណNតខO P ំេ96ត់ដំបងហ% ឹង។ 
ក៖ 6ត់ដំបងណ៎? 
ខ៖  ៎! េបNេ9[ស gកឯេ�ះ [ស gក6យដំ®។ំ 
ក៖ [ស gក6យដំ® ំេខត-6ត់ដំបងណ៎? 
ខ៖  ៎។ 
ក៖ 6ទ! ប៉ុែន-បច] Pប^ន% េ9ភូមិ ឥឡu វេនះរស់េ9ភូមិអី? 



ខ៖ ឥឡu វេនះេ9ភូមិចំ0រឬសcី។ 
ក៖ េ9ចំ0រឬសcី ឃំុែ[ពក[ពះេសf ចណ៎? 
ខ៖  ៎។ 
ក៖ 6ទ។ េហតុអី6នnេ*ក4យដូរពី6យដំ® ំមកេ9េនះវ xញ? 
ខ៖ មកេ9េនះេ[¬ះេ96យដំ®ខំO P ំេ9និងែ[ស។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ែតដល់សម័យVពត រចួពីVពតមក ខO P ំមកេ9េនះ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េហNយខO P ំេ�េ9ដល់អូរ េ�ដល់អីេទ¡តអូ អត់2នអីសីុេ�រកហ% ឹង។ 
កូនរត់េ�េ9ហ% ឹងេ� 
េ�ទិញអី³À ន់កំបុិចកំប៉ុកេ�[vន់6នលក់ចំេណញទិអងeរ ទិញអីហូប។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ដល់េហNយ6នមកេ9េនះវ xញ។ មកខO P ំ2នែ[ស2នអីេទ¡តអស់VលីងេហNយ 
ហួតអស់2នអីេ9 2នែតេ9េនះ 
កូនេ�េគទិញដី6នបន- ិចបនÂ sច[vន់6នេ9 េបN6នអេ�� ះៗ2នអីធំ។ 
ក៖ 6ទ។ េហNយេ*ក4យមកេ9ហ% ឹង6នរយះេពលប៉ុ¥k នH% ំេហNយ? 
ខ៖  មកេ9េនះអី? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ មកេ9េនះ ដឹងH% ំប៉ុ¥k នេទេភ�ច6ត់េហNយ។ 
ក៖ H% ំចិតnង? 
ខ៖ អត់េទ! េ£ែដរេហNយ េ£គត់ េ£ពីរមកេ9ហ% ឹង 
េបNគិតេ�មកេ9ហ% ឹងwមសិបH% ំេហNយ។ 
ក៖ េ£nងណ៎?  
ខ៖  ៎។ 
ក៖ ឬក៏េ£មួយ? 
ខ៖  ៎។ 
ក៖ សំុេ�ស4យ! ខO P ំសំុខិតមកេនះបន- ិច។ 6ទ! េ*ក4យ�ក់ទង 
និង[បវត- ិV¬ហ៍ពិ¬ហ៍វ xញមfង 
េ*ក4យ6នេរ¡ប0ររយះេពលប៉ុ¥k នH% ំេហNយេ*ក4យ? 
ខ៖ អរ! ខO P ំVយុ[6ំបួនដន់ដប់។ 
ក៖ Vយុ[6ំបួនដន់ដប់ណ៎? 
ខ៖  ៎។ 
ក៖ ឥឡu វែប៉តបីេហNយ? 
ខ៖ ែប៉ត[6ំ។ 
ក៖ ែប៉ត[6ំេហNយ។ 
ខ៖ 0រVយុ[6ំបួនដន់ដប់ Vំយុៃម32នកូនមួយ។ 
ក៖ Vយុៃម32នកូនមួយណ៎? 
ខ៖  ៎។ ប៉ុែន- េបNេÃf [បពន« [¬ត់v% យូរ�ស់ §ំងពីមុនVពតចូលេម�ះ។ 
ក៖ អ�� ឹង។ 
ខ៖ មិនដឹងdប់ មិនដឹងរស់ មិនដឹងផង។ 
ក៖ vត់េធ� Nអីេគ? 
ខ៖ េធ� N�¨៊នសរៃសសរnមួយVេមរ xក0ំង។ 
ក៖ អរ! �¨៊នសរៃសសរណ៎? 
ខ៖  ៎! [¬ត់v% §ំងពី�¨៊នហ% ឹង មិនដឹងdប់ ឬរស់។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ §ំងពីកូនខO P ំមីមួយេÄហ% ឹងេកNត6នកន�ះែខហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 



ខ៖ ែបកv% រហូត ដល់ឥឡu វVយុ¨ពីរេហNយ មីមួយេÄេគហ% ឹង។ 
ក៖ អ�� ឹងអត់6នwª ល់ឪពុកេទណ៎? 
ខ៖  ៎? 
ក៖ កូនអត់�ន់6នwª ល់ឪពុក? 
ខ៖ អត់េទ! មីមួយធំហ% ឹងក៏³មិនច¹ស់*ស់ ³េ9តូច 
ដល់មីមួយេÄអត់wª ល់េwះ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ Vធំៗ³[សពិច[សពិលចុះេបNេ9តូចៗែដរ ចុះេបNVខ�ះេទNប[6ំពីរH% ំ [6ំបីH% ំ 
Vខ�ះ[6ំបួនH% ំ ដប់H% ំអីហ% ឹង ដល់ឥឡu វVយុÅំង¨nងអស់េហNយ 2នអី ំ 
េបNេឃNញក៏³មិនwª ល់។ ប៉ុនមិមរស់េទមនុសcេនះ 
េបNេ9េគប�̄Gនមកែ[ពកជីកេនះ េហNយ6ត់រហួតេ� លឺ{មកកែន�ងហ% ឹង 
ែគស2� ប់េ លេ[ចNន�ស់។ 
ក៖ 6ទ! អត់ដឹង អត់ដឹង{មូលេហតុអីេទណ៎? 
ខ៖  ៎។ 
ក៖ [vន់ែតដឹង{6ត់ខr sន។ 
ខ៖ 6ត់ខr sន[បេlយ។ 
ក៖ ជួយជ[2បបន- ិច 
អ�� ឹងេហតុអី6នn4យសេ[មចចិត-េរ¡ប0រnមួយនិងេ*ក§? 
ខ៖  ៎? 
ក៖ េហតុអី6នេ*ក4យសេ[មចចិត-េរ¡ប0រnមួយបf ីរបស់4យ? 
ខ៖ 0លហ% ឹងេគអ%កេ9ជិតv% ហ% ឹងែដរ ែម៉ឪwª ល់v% ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �ក់ទងv% ។ 
ក៖ wª ល់v% ប៉ុ¥k នH% ំ? 6នេរ¡ប0រnមួយv% ? 
ខ៖ េហ! wª ល់§ំងពីតូចៗរហូតដល់កូន[កមុំកំេ*ះេទ¡តអូ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េហNយ ស់ៗvត់េចះែតេ¢តំឡងអេ�� ះ តំឡងអេÆ� ះ េហNយក៏�ក់ទងv% ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ អ�� ឹងឯង។ 
ក៖ េហNយក៏េពញចិត-v% ? 
ខ៖  ៎! §ែម៉ឪេ�។ 
ក៖ 0លែដលេរ¡បចំហ% ឹងៃថ�ប�Ç 0រ ៃថ�ទឹកេlះប៉ុ¥k ន? 
ខ៖ ែម៉ខO P ំ0លហ% ឹងដូច{ េគេចញខ�ះ េយNងេចញខ�ះអ�� ឹងេ� 
vត់មិន6នសីុៃថ�ផងនឹកេឃNញ{កូន6ន0� យnបf ី[បពន«េ�ដល់េគ។ 
ក៖ 6ទ! ែចកv% ។ 
ខ៖  ៎។ 
ក៖ អូ! ជំ¥ន់មុន2ន0រnប់បំណុលដូចឥឡu វែដរណ៎? 
ខ៖ អត់! 0លហ% ឹងមិន2នជំ¬ក់េទ [សីេចញខ�ះ 
[ប gសេចញខ�ះអ�� ឹងេ�vត់នឹកេឃNញ{6នេ� បf ី[បពន«កូនេយNងដែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ជំ¬ក់េគមួយែភ�ត ែតកូន2នល¿ ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖  ស់ពីេដNមvត់និ4យអ�� ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ vត់មិនេចះសីុ·ន់w� អី ដូចពីេដNមេធ� Nែតមួយ0រេVយបំេពញមុខ 
lក់តុហ% ឹងេ�  ស់ពីេដNមអ�� ឹងឯង។ 



ក៖ 6ទ។ ចុះេ*ក4យ[សÅញ់បf ីរបស់េ*ក4យ[តង់�? 
vត់nមនុសc4៉ងមិច? 
ខ៖ [សÅញ់vត់[តង់មនុសcvត់ចិត-6ន ចិត-ល¿  ដឹងទុកÈដឹងធុរះបf ី[បពន«។ 
ក៖ 6ទ។ vត់ខ�ល់·� យណ៎? 
ខ៖  ៎។ េយNងឈឺ{e ត់អីអ�� ឹងេមNលែថេយNងអ�� ឹងេ� 
េមNលែថទិញ{% ទំិញអីអ�� ឹងេ�។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 2នែតអ�� ឹងឯង! [សÅញ់[តង់េចះេលNកទឹកចិត-v% េ�វ xញ េ�មក�។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ មនុសc�ងំមិន6នចិត-អ�� ឹង យកv% មិន6នេទ។ 
ក៖ េចះេមNលែថv% ណ៎? 
ខ៖ ជួយv% មិន6នេទ។ អ�� ឹង6ន{េកkងសម័យឥឡu វេ9េកkងៗេពក 
េគមិន�ន់េVយ2ន ដល់³2នេ�មិន6នnប់v% ផង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ខ� ះ�ស់ែទងv%  េj� ះv% ក៏2ន េ�2នអ%កេផcងេទ¡តេ� 
ឯ[បពន« វ xញយំេលÉ ម*É មេ�េ9nមួយែម៉េ�។ 
ក៖ ពិ6កែម៉ឪេ�? 
ខ៖ ហ% ឹងឯង! េហNយកូនែដលេ�េ លេ9ឯ�។ 
ក៖ ែដលេ លកូនស2� ញ់អូ។ 
ខ៖ េ�ះបីnមិនស2� ញ់ ក៏មិនដឹងេ ល4៉ងមិចេបNwច់េយNង។ 
ក៖ 6ទ។        
ខ៖ ³អ�� ឹងឯង េបN{ខ�ះេ�³អ�� ឹងេ� Vខ�ះ6នដល់ ស់េ� 
ដូចខO P ំអីមិនែដលេj� ះv% ផង េទNបែតែបក ប់យកេ�េធ� N�¨៊នសម័យហ% ឹង។ 
ក៖ អ�� ឹងកែន�ងvត់េគេ¢អី? កែនcងសរណ៎? 
ខ៖ កែនcងសរកែន�ងហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �¨៊នVេមរ xក0ំង កែនcងសរក៏·ងVេមរ xក0ំងែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ អ�� ឹងខO P ំចង់សួរេទ¡ត�ក់ទង េ�និងបងបÊ Gនរបស់េ*ក4យវ xញមfង 
េតNេ*ក4យ2នបងបÊ Gនប៉ុ¥k ន¥ក់? 
ខ៖ បងបÊ Gន®ល់ៃថ<ហ% ឹងអី? 
ក៖ បងបÊ Gនបេងe Nត2នប៉ុ¥k ន¥ក់? 
ខ៖ អរ! បងបÊ Gនបេងe Nត2នែតេ9សល់អណË Gងលិច ពងwងំមួយ 
េហNយ·ងេណះមួយ។ 
ក៖ ពីរ¥ក់។ 
ខ៖ ពីរ បី បួន មួយេ9Vេមរ xក។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ ហ% ឹង[សី។ 
ក៖ េហNយេបNសរុបបងបÊ Gន�ងំអស់2នប៉ុ¥k ន? 
ខ៖ សរុប�ងំអស់2នេមNល! មួយ ពីរ បី បួន។ 
ក៖ 2នបួន¥ក់ណ៎? 
ខ៖  ៎! េ9បួន។ 
ក៖ [សីប៉ុ¥k ន? [ប gសប៉ុ¥k ន? 
ខ៖ [សីពីរ [ប gស2នពីរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េ9ឯេ�ះមួយ េហNយេ9េនះេÄេគ។ 
ក៖ ទីមួយេjk ះអី? 
ខ៖ ទីមួយ2នែតខO P ំហ% ឹងឯង។ 



ក៖ 6ទ។ បងបÊ Gនទីពីរេjk ះអី? 
ខ៖ េទព មុំ។ 
ក៖  េទព មុំ! បf ីរបស់vត់េjk ះអី? 
ខ៖ [បពន«េសង dប់6ត់េហNយ[បពន«អូ។ 
ក៖ អរ! បf ីេទព មុំ [បពន«េjk ះ េសងណ៎? 
ខ៖  ៎! [បពន«dប់6ត់េហNយ។ 
ក៖ េlយwរមូលេហតុអី? 
ខ៖  ៎? 
ក៖ មូលេហតុអី6នvត់w� ប់? 
ខ៖ អូ! vត់រេបង។ 
ក៖ េកNតរេបង។ អ�� ឹង§េទព មុំ និង[បពន« របស់vត់ 
vត់2នកូនប៉ុ¥k ន¥ក់4យ? 
ខ៖ កូនVVតមួយ Vេដនមួយ Vឌី ែដល®ល់ៃថ<ហ% ឹង6ត់អស់មួយ 
³េ�ៃថ6ត់។ 
ក៖ េ�ៃថ6ត់ណ៎? 
ខ៖ 6ត់រហូត 6ត់ពីរH% ំេហNយ។ 
ក៖ អត់�ក់ទងមកណ៎? 
ខ៖ អត់�ក់ទងមក មិនដឹង4៉ងមិចេហNយ។ 
ក៖ vត់អត់�ក់ទងមក? 
ខ៖ ³េ�អត់ដឹង{មិច [wប់ែត6ត់[បេlយ។ 
ក៖ ហឺុ! 
ខ៖ េ[0យមក4យ6នដឹងដំណឹង{ េ9ៃថ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េដNរដឹកពង ពង2ន់អីយកលក់េពញហ% ឹង។ 
ក៖ អ�� ឹង។ 
ខ៖ េហNយដល់េហNយ ³ហ% ឹងក៏6ត់ឈឹងvk នអ%ក�សួររកផង។ 
ក៖ vត់អត់ែដរមកេលង[ស gកណ៎? 
ខ៖  ៎? 
ក៖ vត់អត់ែដលមកេលង[ស gក? 
ខ៖ អត់! អត់េwះ។ 
ក៖ មកពីvត់រកសីុអត់6ន ឬក៏4៉ងមិច? 
ខ៖ អត់ដឹង អត់ដឹង។ មិនែដលេផÍNរលុយមកេVយែម៉ឪផង6ត់ឈឹងេ�។ 
ក៖ 6ទ។ អ�� ឹងបងបÊ Gនទីបីvត់េjk ះអីែដរ? 
ខ៖ ទីមួយខO P ំ ទីពីរ ទីបីេjk ះ េទព ភុន [សី។ 
ក៖ បf ីvត់េjk ះអី? 
ខ៖ ប៉ុន ផុន។ 
ក៖ ពួកvត់�ងំពីរ2នកូនប៉ុ¥k ន? េ*ក4យ? 
ខ៖ កូន[6ំមួយ។ 
ក៖ កូន[6ំមួយ? [ប gសប៉ុ¥k ន? [សីប៉ុ¥k ន? 
ខ៖ [ប gសVេហងមួយ Vហួតមួយ [ប gសែតពីរេទ [សីបួន។ 
ក៖ [សីបួន! េ*ក4យ ំេjk ះេទ? 
ខ៖  ៎? 
ក៖  ំេjk ះេទ? េjk ះពួកvត់ 
ខ៖ កូនអត់! កូនអូ? 
ក៖ 6ទ។ 



ខ៖ កូនប៉ុ¥k នៗខO Pអំត់ ំេទ េ�េកNតេ9ឯេ�ះ េបNVហួរ េហNយនិងVេហង, 
Vហួត Vេហង េហNយនិងមួយេទ¡តេភ�ច6ត់េហNយ 
េភ�ច[បេlយ។េភ�ចប៉ុ¥k ន¥ក់ហ% ឹង េភ�ច។      
ក៖ េភ�ចបួន¥ក់។ 
ខ៖ VែដលេកNតេ9េនះខO P ំ ំ េ9Vេមរ xកអត់ ំ។ 
ក៖ 6ទ។អ�� ឹងបងបÊ Gនទីបីេjk ះអី? 
ខ៖ ទីបី! ទីបីហ% ឹងមុនមិញ។ 
ក៖  អរ! 6ទ។ ទីបួនេjk ះអី? 
ខ៖ ទីបួនេÄេគហ% ឹង េទព សុវណÇ ។ 
ក៖ 6ទ។ [សី ឬ[ប gស? 
ខ៖ [ប gស! េÄេគ។   
ក៖ [បពន«េjk ះអី? 
ខ៖ [បពន«េjk ះ លី។ 
ក៖ អ�� ឹងពួកvត់�ងំពីរ2នកូនប៉ុ¥k ន¥ក់ែដរ? 
ខ៖ កូនV[ព gយលីមួយ មី³À ឌីមួយពីរ បី បួន [6ំ! [6ំ[ប gសពីរ [សីបីែដរ។ 
ក៖  ំេjk ះvត់េទ? 
ខ៖  ៎? 
ក៖  ំេjk ះកូនៗេទ? 
ខ៖ កូនៗ? 
ក៖ 6ទ។  
ខ៖ កូនៗVេjk ះថkីេនះអត់ ំេទ  ំែតVប៊ុនលី   ផ*�  មីេល¡ប មី³À ន់�។ 
ក៖ អ�� ឹង[6ំ¥ក់ wª ល់6នបួនណ៎? 
ខ៖ អុឺ! ³À ន់ឌី។ 
ក៖ ³À ន់ឌីណ៎? 
ខ៖ ³À ន់ឌីហ% ឹង ប¥q ប់ពីVផ*� ។ 
ក៖ ចុះកូន ឬក៏បÊ Gនែដលរស់េ9េ[£[បេទស? 
ខ៖ កូន។ 
ក៖ កូនេjk ះអីេគ? 
ខ៖ កូនទីមួយេjk ះ ផ*� ។ 
ក៖ vត់េ9Vេមរ xកអី? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ អ%កេ9Vេមរ xកេjk ះអី? 
ខ៖ ហ% ឹងបÊ GនខO P ំ§។ 
ក៖ បÊ Gនណ៎? អ�� ឹងvត់េjk ះអីេគ? 
ខ៖ េjk ះ ភុន! េទព ភុន។ ហ% ឹងទីបី ទីបួន ហ% ឹងេÄេគ។ 
ក៖ ខO P ំចង់ជ[2បសួរអ%កេ9Vេមរ xកvត់េjk ះអីែដរ? េjk ះអីេគមិញ? 
ខ៖ េទព ភុន។ 
ក៖ េទព ភុន។ េហNយvត់2ន[គÏwរេ9បរេទស ឬក៏េ9[ស gកែខk រ?  
ខ៖ [ស gកែខk រេ�។ 
ក៖ េ�េ9Vេមរ xក�អំស់v% ណ៎? 
ខ៖  ៎។ 
ក៖ េហNយvត់េ9រដmមួយ�? 
ខ៖ រដmស¿ ីខO P ំអត់េចះេ¢ផង ខO P ំអត់េចះេ¢េទរដmហ% ឹង។ 
ក៖ េគេ¢{4៉ងមិច? 
ខ៖ អត់េចះេ¢ ដឹងែតេ9Vេមរ xក។ 
ក៖ ដឹងែតេ9Vេមរ xកណ៎? 
ខ៖  ៎។ 



ក៖ េហNយេបNសរុបេ�vត់េ9Vេមរ xកហ% ឹងកូនេ�vត់ប៉ុ¥k ន? 
ខ៖ េ�ហ% ឹង[ស gកេយNងកំពុង[ជÏល[ចបល់ Vពួកហ% ឹង³យកេ�ហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េ��ងំ[គÏwរហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ខO P ំចង់េ�ែដរ ែតចប់កូនVៃឡរកសីុចប់ទិញVេនះ 
ទិញVេ¥ះេ�អត់6នេ� េហNយេជµ§មេគេ� [ស gកហ% ឹងេVយេធ� N�¨៊ន 
េVយច¹ំងអី Vេ¥ះេឃNញអ�� ឹង·� ចអត់¨៊នេ�។ 
ក៖ អត់¨៊នេ�ណ៎? 
ខ៖  ៎។ អត់េ�§មv%  2នអីេ�ដល់េ�ះwf យេ[0យ 
0លហ% ឹងVេមរ xកេគយកេ�§ ដឹកេ�។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ VបÊ Gនមួយេនះក៏អ�� ឹងែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ អ�� ឹងខO P ំចង់ជ[2បសួរ�ក់ទង និងឪពុក2f យ ជីដូនជី§វ xញមfង? 
ខ៖ ¨ស់? 
ក៖ ឪពុក2f យរបស់េ*ក4យេjk ះអី? 
ខ៖ េទព យួម។ 
ក៖ េទព យួម។ េហNយពួកvត់[បកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖  ៎? 
ក៖ vត់[បកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ អរ! vត់េធ� Nែ[ស។ 
ក៖ េធ� Nែ[ស? 
ខ៖ vត់េធ� Nែ[សហ% ឹងឯង េធ� Nlហូំប lេំ¬ត lអំីហ% ឹងកំបុិចកំប៉ុកេ� 
ចិ�� ឹមសត�អី [ជuក 2ន់អីេ� ផុតពីហ% ឹងvk នស¿ ីេទ។ 
ក៖ ប៉ុែន-vត់2នបងបÊ Gនប៉ុ¥k ន¥ក់? េ*ក4យ? 
ខ៖  ៎? 
ក៖ vត់2នបងបÊ Gនប៉ុ¥k ន¥ក់? 
ខ៖ អរ! បងបÊ Gនw� ប់អស់េហNយ vត់ក៏w� ប់ែដរ 
បងបÊ Gនvត់[6ំ¥ក់[សី�ងំអស់។ 
ក៖  េំjk ះបងបÊ Gនvត់�ងំអស់េទ? 
ខ៖  ំ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ទីមួយេjk ះ េ£ េធµន។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េ£ េធ#ន, េ' ហុង, េ' េយ#, េ' មួក, េ'ធួន។ 
ក៖ ចុះ3ល5ត់89 ប់ 89 ប់េ;េខត=>? 
ខ៖ 89 ប់េ;@យដំCុ។ំ 
ក៖ @យដំCុDំងំអស់5G ណ៎? 
ខ៖ J៎។ 5ត់េKេ;ហG ឹង េ;M៉ជំុ5G េ;ហG ឹង។ 
ក៖ អPQ ឹងRយSTងMU យេVW ះអីRយ? 
ខ៖ RយSTងMU យអី? 
ក៖ @ទ! RយSTងMU យ>? 
ខ៖ TងMU យខ[ \ ំហG ឹងអី? 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ TងMU យខ[ \ ំ Sេក]យ Rយសុខ។ 
ក៖ អPQ ឹងែម៉ហG ឹង5ត់MនបU ីេVW ះ Sេក]យ Rយសុខណ៎? 
ខ៖ Sេក]យ Rយសុខ_បពនa5ត់។ ដល់Sេក]យហG ឹងSខ[ \ ំបេងb ]ត 
ដល់RយសុខRយខ[ \ ំបេងb ]ត។ 



ក៖ @ទ។ Sេក]យ Rយសុខ _ស cកកំេណ]ត5ត់េ;ឯ>? 
ខ៖ J៎? 
ក៖ _ស cកកំេណ]ត5ត់េ;>? 
ខ៖ អរ! _ស cកកំេណ]ត5ត់េ;ឯេ>ះ _ស cកកំេណ]ត5ត់េ;កមf \gេ_3ម។ 
ក៖ េ;hi យែដរណ៎? 
ខ៖ េ;hi យ។!េប]Sេ;ហុងកុងអូ។ 
ក៖ េ;hi យែដរណ៎? 
ខ៖ េ;ចិនេទlត Sេ;ចិន។ 
ក៖ 5ត់_បកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ Sេ;េធm ]ែតែ_ស។ 
ក៖ េ;េធm ]ែតែ_ស! ចុះRយ? 
ខ៖ RយMនអីេ;កំបិុចកំបុ៉ក n@ំយ nអីំេK។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ Mនេធm ]អី េធm ]ែតអីកំបិុចកំបុ៉កេ;ផpះេK។ 
ក៖ េមផpះណ៎? 
ខ៖ J៎។ បុ៉នSេធm ]ែ_ស 5ត់ចិនែដរ បុ៉នចិនេធm ]ែ_ស។ 
ក៖ @ទ! ចិនេធm ]ែ_ស។ Dក់ទង និងមុខរបរវ rញ 
Dក់ទងនិងTងឪពុកMU យរបស់េuកRយវ rញ? 
ខ៖ ឪពុកTង>? 
ក៖ ឪពុកTងេuកRយ? 
ខ៖ Sេទព។ 
ក៖ Sេទព? 
ខ៖ Rយយួម។ 
ក៖ @ទ! Sេទព Rយយួម។ អPQ ឹងឪពុករបស់RយេVW ះអី? 
ខ៖ ឪពុក! ឪពុករបស់ខ[ \ ំហG ឹង SេទពហG ឹងឯង។ 
ក៖ @៉M៉ក់ឪពុកMU យរបស់Sេទព? 
ខ៖ SេVW ះ Sេ'។ 
ក៖ ឪពុកMU យរបស់SេទពេVW ះអីេគ? 
ខ៖ 5ត់ហG ឹងអី? 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ 5ត់េ;_ស cកអត់8w ល់ផង។ 
ក៖ អត់8w ល់េទ? 
ខ៖  ដល់@នែម៉@ន5ត់មកេ;_ស cក@ត់ដំបងហG ឹងេK។ 
ក៖ @ទ។ បុ៉ែន= _ស cកកំេណ]តរបស់Sេទពេ;>? ដឹងេទ? 
ខ៖ _ស cកកំេណ]ត5ត់េ; េគេxR៉ងមិចេទេ;ជំរុy។ 
ក៖ េ;ជំរុyេខត=អីេគ? 
ខ៖ អត់ដឹង បុ៉នកែន9ង5ត់េ;ហG ឹងMនវត= េហ]យMនេដ]មគគីេ_ច]ន 
Mនអីេឡ]ងយកពង យកអីហG ឹង។ 
ក៖ @ទ។ ែតេ;ក{ \ងកមf \gណ៎? 
ខ៖ J៎។ 
ក៖ ចុះMU យរបស់5ត់េVW ះអី? េហ]យ_បកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ េធm ]ែតែ_សហG ឹងឯង។ 
ក៖ អរ! 5ត់_បែហលgេធm ]ែ_សែដរណ៎? 
ខ៖ េធm ]ែ_ស សម័យហG ឹងេគេធm ]ែ_សេ_}ះ~Jំ@ច់។ 
ក៖ @ទ។ អPQ ឹង8ច់�តិេ;េ_'_បេទសMនែតមួយហG ឹងឯង? 
ខ៖ J៎។ 
ក៖ េហ]យនិងMនមួយេទlត5ត់េ;ៃថ បុ៉ែន= មិនេឃ]ញមកណ៎? 
ខ៖ J៎។ 
ក៖ @ទ។ េuកRយបច� \ប�នG  Mនកូនបុ៉�W ន�ក់? 
ខ៖ ខ[ \ ំ? 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ កូនខ[ \ ំCល់ៃថiMនបី។ 



ក៖ Mនបី! _ប cសបុ៉�W ន? _សីបុ៉�W ន? 
ខ៖ អត់Mន_ប cសេទ 89 ប់អស់េហ]យ_ប cស កូន េ�~MនបU ីអីេKអស់េទlតេហ]យ។ 
មួយេVW ះ ែថម, មួយេVW ះ ធី 89 ប់ពីរ។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ េហ]យេ;_សីបីCល់ៃថiហG ឹង។ 
ក៖ េ;សល់_សីបី? 
ខ៖ J៎។ 
ក៖ េហ]យ_សីDងំបីហG ឹង 5ត់_បកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ បU ីេគេធm ]3រTងអងw3រ។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ េហ]យ_បពនaេគេ;ផpះ។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ ~5W នេធm ]អី េធm ]កំបិុចកំបុ៉កហG ឹងឯង រកសីុេល]កnក់អីអPQ ឹងេK។ 
ក៖ អPQ ឹងRយ�ចជួយជ_MបេVW ះកូន េហ]យកូនទីមួយេVW ះអី? 
េហ]យ_បពនaបU ីរបស់5ត់េVW ះអី? 
ខ៖ អរ! េVW ះ េម]ល! សួន 8រ�ុម។ 
ក៖ សួន 8រ�ុម? 
ខ៖ ហG ឹងបU ី។ 
ក៖ _បពនa5ត់េVW ះអី? 
ខ៖ _បពនaកូយ ~� ន់នី។ 
ក៖ កូយ ~� ន់នីណ៎? 
ខ៖ J៎។ មីមួយទីពីរ កូយ ~� ន់>។ 
ក៖ អGកទីមួយកូន5ត់បុ៉�W ន�ក់ែដរ? អGកទីមួយមិចហG ឹង? 
ខ៖ ទីមួយអី? 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ កូន_សីៗបី _ប cសពីរ។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ កូន_@ំ។ 
ក៖ JំេVW ះេ�ៗDងំ_@ំហG ឹង@នេទ? 
ខ៖ Jំ! ទីមួយេVW ះ ៃថ អរ! េVW ះ ចំ>នៗេទ។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ ចំ>ន បងេគ។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ ទីពីរ�ែលន, ទីបីនីS, ទីបួនរ �3, ទី_@ំ�អឹុមេ�េគ។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ �ហG ឹងេ;Tងសំ�ង3រ។ 
ក៖ Tងសំ�ងអីេគ? 
ខ៖ J៎? 
ក៖ េគេធm ]សំ�ងអីេគ? 
ខ៖ សំ�ង3រTងអីហG ឹង Tងេធm ]_កចក អុ៊តសក់ អុ៊តអីហG ឹង។ 
ក៖ Tង8ឡនអី? 
ខ៖ J៎។ 
ក៖ េរlបតុបែតង3រណ៎? 
ខ៖ ហG ឹងឯង។ 
ក៖ @ទ។ អPQ ឹងហG ឹងDក់ទង និងកូនទីមួយ េហ]យកូនទីពីរេVW ះអី? 
ខ៖ កូនទីពីរM៉លី េធm ]_ប�នអងw3រ។ 
ក៖ អងw3រអីេគ? 
ខ៖ អងw3រមិនដឹងេគេxអងw3រអីេទ េឃ]ញេគេKមកៗចល័ត ចល័ត@ត់ដំបង 
ភG ំេពញ មួយ_ស cកែខW រហG ឹងគឺ~េដ]រM៉ចល័ត អត់េKែត_ស cក�េមរ rក។ 
ក៖ ចុះM៉លីហG ឹង 5ត់_សី ឬ_ប cស? 
ខ៖ _សី។ 
ក៖ េហ]យបU ី5ត់េVW ះអី? 



ខ៖ បU ី~េ;�េមរ rក។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ បU ីMន_សីមួយេទlត។ 
ក៖ Mន_សីេ;�មរ rកណ៎? 
ខ៖ េប]បU ីេKេធm ]េ;�េមរ rកែដលេKដឹង�Mន_សី។ 
ក៖ @ទ។ េហ]យចុះមិច8w ល់អGក�េមរ rកអPQ ឹង? 
ខ៖ អGក�េមរ rក~េតរSមេនះមក Sម�ទូរស័ពpហG ឹង។ 
ក៖ @ទ។ Dក់ទងមកេKណ៎? 
ខ៖ J៎។ បុ៉នចិត=~មិន_តង់ Cល់ៃថi~gវ rញS បុ៉ន~មិនយក។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ េ_}ះ~3ចមិន@នេទ។ 
ក៖ អPQ ឹងពួក5ត់DងំពីរMនកូនបុ៉�W ន�ក់ែដរ? 
ខ៖ J៎? 
ក៖ បU ី_បពនaហG ឹង5ត់Mនកូនបុ៉�W ន? 
ខ៖ អត់Dន់Mនកូនេទ។ 
ក៖ អត់Dន់Mនកូនេទlត? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ @ទ។ អត់@ត់? 
ខ៖ េnយ8រមនុស�ចិត=មិន_តង់~មិនយក។ 
ក៖ @ទ។ េហ]យចុះកូនទីបីេVW ះអីែដរ? 
ខ៖ េម]លេVW ះ ចំ>ន, M៉លី, �ែលន �ែលនទីបី។ 
ក៖ ែលន_សី ឬ_ប cស? 
ខ៖ _សី។ 
ក៖ េហ]យែលន បU ីរបស់5ត់េVW ះអីែដរ? 
ខ៖ បU ី~េVW ះ �@៉ហីុ។ 
ក៖ @៉ហីុ! ពួក5ត់DងំពីរMនកួនបុ៉�W ន�ក់? 
ខ៖ កូនមួយ។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ កូន_ប cស។ 
ក៖ េហ]យពួក5ត់Dងំពីរ_បកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ េ;�េមរ rកឯេ>ះ។ 
ក៖ អរ! េធm ]មិច@នេK�េមរ rក? 
ខ៖ េK�េមរ rកេធm ]3រTងែឆកេឆរTងកំ@៉ល់េ�ះ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ េKDងំបU ី Dងំ_បពនa។ 
ក៖ អGកTងយន=េ�ះណ៎? 
ខ៖ J៎។ 
ក៖ @ទ។ អPQ ឹង5ត់េKេ;�េមរ rកបុ៉�W នhG ំេហ]យ? 
ខ៖ េK_@ំ _@ំមួយhG ំែដរ �ំងកូនមួយេហ]យ។ 
ក៖ @ទ។ 5ត់ែដរខលមកេលងអ៊�_សីអត់? 
ខ៖ មកេលងមUង ឥឡ� វេនះgប់េធm ]3រមកអត់@ន។ 
ក៖ �9 ប់Dក់ទងមកេលងអ៊�_សីអត់? 
ខ៖ J៎? 
ក៖ 5ត់ែដលDក់ទងមកេលងអ៊�_សីអត់? 
ខ៖ េល]កមុនេតរមកCល់ៃថi។ 
ក៖ អPQ ឹង! សួរសុខទុក�ណ៎? 
ខ៖ សួរCល់ៃថi។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ េពលឈឺអី~សួរសុខទុក� ែម៉ឪ។ 
ក៖ @ទៗ។ អូេខ! អPQ ឹងសួរពីបU ីរបស់អ៊�_សីវ rញ េVW ះអីបU ី? 
ខ៖ េVW ះ Sទីង កូយ។ 
ក៖ េVW ះ Sទីង កូយអី? 



ខ៖ J៎។ 
ក៖ Sទីង កូយ! _ស cកកំេណ]ត5ត់េ;ឯ>? 
ខ៖ SហG ឹង5ត់េ;កមf \gេ_3មែដរ។ 
ក៖ @ទ។ េហ]យS5ត់_បកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ _5ន់ែត5ត់មកេ;_ស cកែខW រេនះយូរេហ]យ េ;_ស cកែខW រSំងពីកូន5ត់ 
_គ�8រខ[ \ ំេ;តូចរហូតដល់ឥឡ� វ�ំងែប៉ត_@ំពីរ ែប៉ត_@ំបីេហ]យហG ឹង។ 
ក៖ @ទ។ េហ]យ5ត់_បកបមុខរបរអm ីែដរ? 
ខ៖ 5ត់@ត់ខ� �នហG ឹង>។ 
ក៖ អរ! @ត់ខ� �នណ៎? 
ខ៖ ហG ឹងេហ]យ ហG ឹងកូន5ត់@ត់ខ� �នហG ឹង កូន5ត់ែតមួយហG ឹងឯង។ 
ក៖ អPQ ឹង@នន័យ�បU ីរបស់Rយ5ត់@ត់ខ� �នយូរេហ]យ។ 
ខ៖ @ត់យូរេហ]យ។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ @ត់Sំងពីចិត_@ំឯេ>ះ។ 
ក៖ អត់ដឹង�@ត់េK>ណ៎? 
ខ៖ េគJប់យកេKេធm ]D�៊នចិត_@ំមួយ េហ]យេគបP� �នមកែ_ពកជីក។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ បP� �នមកែ_ពកជីកហG ឹង េហ]យក៏@ត់ដំណឹងឈឹងេK េគេ�យេល]កែ_ពក 
េល]កអីេK។ 
ក៖ ែ_ពកជីកេ;េខត=>? 
ខ៖ ែ_ពកជីកេ;ហួសេMង ហួសេKក{ \ង។ 
ក៖ អរ! េហ]យក៏@ត់_តឹមហG ឹងេKណ៎? 
ខ៖ @ត់_តឹមហG ឹង អត់ដឹងR៉ងមិច។ េគបP� �នមកេគ� Mន_សះមួយ~កូងេ;ហG ឹង 
េហ]យេ�យចុះេKក{ \ង_សះហG ឹង េ�យ_បជំុអង¡ \យេ;_សះហG ឹង~MនមិនេSន។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ ~DញមិនេSនហG ឹងមក មិនដឹង~រត់រចួ ឬក៏¢ប់~មិនដឹង អត់ដឹង។ 
ក៖ េគេ�យចុះេKDញមិនណ៎? 
ខ៖ េKDញមិនអី េគេ�យេយ]ងចុះេKហG ឹង េគសM9 ប់េយ]ងហG ឹង។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ �ខ9ះេK េគ�សំុេKដងទឹករចួខ� �នេK �ខ9ះរចួ_បពនaកូនេK ែតបU ីេ;¢ប់េK។ 
ក៖ @ទ។ Mន�ក់ដៃទ89 ប់ែដរណ៎? 
ខ៖ J៎។ 
ក៖ អGកខ9ះក៏អត់រចួេKណ៎? 
ខ៖ េnះមួយ ពីរអីហG ឹង។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ េ;Mត់_សះហG ឹង ែតខ[ \ ំយកស£ ីៗេKវត=។ 
ក៖ េKវត=េ;ហG ឹងអី? 
ខ៖ J៎។ េKវត=ហG ឹងេuក_@ប់ែដរS� កែន9ងហG ឹង 
កែន9ង_សះហG ឹងកែន9ងDញមិនពីសម័យ�ពត។ 
ក៖ Dញមិនណ៎? 
ខ៖ េKេលង។ 
ក៖ េគnក់មិន ឬDញមិន? 
ខ៖ េគnក់មិនក{ \ង_សះហG ឹង េហ]យេ�យមនុស�េយ]ងចុះហG ឹង។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ nក់សុទaែតេSនហG ឹង។ 
ក៖ មិនធំៗណ៎? 
ខ៖ J៎។ េគអGករត់រចួមក េគនិRយ_@ប់។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ ខ[ \ ំមិនដឹងេទ េគអGកែដលរត់រចួមកេគេKេ;ហG ឹងែដរ េគJប់េKហG ឹង។ 
ក៖ @ទ។ េហ]យ_សះធំអត់Rយ? ធំបុ៉ន>? 
ខ៖ _សះហG ឹងធំ។ 



ក៖ @ទ។ េហ]យ�ចnក់មនុស�@នបុ៉�W ន�ក់? េប]គិតេK? 
ខ៖ nក់Cប់}ន់�ក់_សះហG ឹង។ 
ក៖ អីR៉! 
ខ៖ មិនែមន_តឹមរយេទ។ 
ក៖ Cប់}ន់ដល់េពលមិនផ¤ \ះវ ¥ងមក ~�ចេ;សល់ខ9ះ _ត�វេទ? 
ខ៖ អូ! ~មិនែមប¢ប់អស់េទ ~េ;ខ9ះ ក{ \ងដុបMនសល់មួយពីរហG ឹងឯង 
េប]េគnក់មិនេSន។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ �ហG ឹងខ[ \ ំមិន@នេKេឃ]ញេទ បុ៉នេគរត់មកេគនិRយអPQ ឹង 
េយ]ងសួរដំណឹងេគ>។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ សួរដំណឹងេគ សួរដំណឹង_គ�8រខ[ \ ំហG ឹង។ អូ! ខ[ \ ំកំសត់>ស់3លឹហG ឹង។ 
ក៖ បុ៉ែន= និRយេរ#ង_សះវ rញ គឺnក់មនុស�@នេ_ច]នណ៎? 
ខ៖ J៎? 
ក៖ េប]និRយេរ#ង_សះវ rញគឺnក់មនុស�@នេ_ច]នណ៎? 
ខ៖ ហG ឹងេហ]យnក់មនុស�@នេ_ច]ន។ _សះហG ឹង~េ;វត=Tងេជ]ង_សះហG ឹង ~េ;ៃ_ពឃ� �ត។ 
ក៖ @ទ។ េ;ជិតេMងណ៎? 
ខ៖ _សះហG ឹងហួសេMង ចូលេKក{ \ង។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ ខ[ \ ំយក េពលចូលវង¦ចូលអី ខ[ \ ំយកអងbរ ស£ ីៗសប់មុខហG ឹងទឹក_តី ទឹកសីុអីុវ។ 
ក៖ @ទ! េKេ>ះឯងណ៎? 
ខ៖ យកេK_បែគនេuកDងំ_គ�8រ។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ េK@នបី បួនវត=ែដរហG ឹង។ វត=េ3ះ3ឡ ៃ_ពឃ� �ក េចះែតសន�បុំណ§េK។ 
ក៖ េចះែតេធm ]ល£ េKណ៎? 
ខ៖ J៎។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ េយ]ងេធm ]ល£ េពល} គឺ@នល£ េពលហG ឹង សម័យេនះេuកេទស�� 
អGក>េធm ]អំេព]�_កក់គឺជួបអំេព]�_កក់។ 
ក៖ េuកRយDក់ទង និងសុខ¨ពរបស់េuកRយវ rញមិចែដរ? 
ខ៖ អរ! សុខ¨ពខ[ \ ំ~មិនសូវgេទ បុ៉នខ[ \ ំេ_ប]ែត�G ។ំ 
ក៖ �G អីំេគ? 
ខ៖ �G េំនះ េប]_@ប់ក៏មិនេចះ_@ប់ែដរ។ 
ក៖ �G សំ_Mប់ជួយសុខ¨ពអី? 
ខ៖ ពីមុនខ[ \ ំេដ]រមិនរចួផងហG ឹង អូ៊! ¢កឈឺៗ�G >ំក៏េលប។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ កូនេ� េគេ�យបន= ិចបន© �ចេចះែតសន�ទិំញ�G ហំG ឹងេK។ 
ក៖ �េនះេគេx �េនះទិញមកពី>? 
ខ៖ �ហG ឹងទិញ�ងេហង ៃឆលី។ 
ក៖ េហង ៃឆលីណ៎? 
ខ៖ J៎។ 
ក៖ េហង ៃឆលីេ;@ត់ដំបង? 
ខ៖ ហG ឹង។ បុ៉នេគMQ ស់�ង_@ប់��ងេហង ៃឆលី។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ �ហG ឹងមកពី8រ rន។ 
ក៖ មកពី8រ rនណ៎? 
ខ៖ J៎។ 
ក៖ យកមកផឹក ឬក៏មកេលប ឬក៏uប? 
ខ៖ ផឹកS។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ េនះគ_មប~។ 
ក៖ @ទ។ េគផឹកមួយគ_មបៗអី? 



ខ៖ ខ[ \ ំផឹកមិនដល់មួយគ_មបផង ផឹកែតកន9ះៗហG ឹងឯង។ 
ក៖ មួយៃថiៗហG ឹងផឹកបុ៉�W នដង? 
ខ៖ មួយៃថiេលប_ពឹកមUង ui ចមUង។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ ឥឡ� វេលបចូលបីដប់Dងំ�ហG ឹង។ 
ក៖ អរ! េហ]យមួយដបហG ឹងតៃម9បុ៉�W ន? 
ខ៖ ទិញមុនៗេគ� 8មសិប_@ំដុu9 រ បុ៉នខ[ \ ំទិញឥឡ� វហG ឹងែតដប់ដុu9 រ។ 
ក៖ ដប់ដុu9 រណ៎? 
ខ៖ J៎។ បª �នខ[ \ ំមុនដំបូងហG ឹង~ទិញេ; កូន~ទិញពីភG ំេពញមក។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ 8មសិប_@ំដុu9 រ ឥឡ� វហG ឹងយូរេKៗេ;ែតដប់ដុu9 រេទ។ 
ក៖ @ទ។ េពលuបេKMន_បសិទa¨ពេទ? 
ខ៖ ចុកJប់អី េយ]ងឈឺចុកJប់អី េលបយប់ េយ]ងផឹកេK@ត់ហG ឹង 
@នខ[ \ ំេចះែតេថម។ 
ក៖ ធូរេស�]យ_5ន់ណ៎? 
ខ៖ J៎? 
ក៖ ដល់េពលេលបេK~ធូរេស�]យ_5ន់ណ៎? 
ខ៖ ដល់េពលឥឡ� វេលបេK@ត់ឈឺ @ត់ឈឺចុកJប់ េហ]យហូប@យ@ន។ 
ក៖ @ទ។ អPQ ឹងេuកRយ3លពីតូចេរlនេ;ឯ>? អត់@នេរlនេទណ៎? 
ខ៖ អត់@នេរlនយូរេទ ខ[ \ ំមិនេចះអក�រ Mន@នេរlនអីេប]�ៃឡែតេម]ល_កបី។ 
ក៖ @ទ។ េហ]យ3រ«m ល_កបីRយMនJំមិត=ភក= ិែដលេ;ជំុ5G េទ។ 
ខ៖ អរ! មិត=ភក= ិៃថមិន8w ល់េប]�ខ9ះ¢ប់អស់េហ]យ។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ ខ9 ះ¢ប់ ខ9 ះេ;អូររ ¬ អGកេ;ហG ឹងខ9 ះេKជួប5G េK 
និRយេរlបCប់ពី3រេ;េម]ល_កបីអីេK បុ៉នអGក¢ប់េ_ច]ន>ស់M៉_សករខ[ \ ំ ¢ប់េ_ច]ន 
~Mនេ;ខ9ះ។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ េ�យែតជួបមុខRយេគ� េអ! មិចក៏េ;យូវមិស Rយ�« មិនដឹងែដរ 
ែបបេធm ]បុណ§@នេ_ច]ន េហ]យខំេធm ]បុណ§េKT9 ច@នេ;យូរ»។ 
ក៖ ស_Mប់េuកRយ p̄ ល់ េuកRយគិត� សពmៃថiនិងពីមុនខុស! ខុសែប9ក5G េទ? 
ខ៖ ែដលជីវ¨ពហG ឹងអី? 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ អរ! ជីវ¨ពពីេកWងកំសត់>ស់ ដល់មកឥឡ� វហG ឹងខ[ \ ំមិនែដលេធm ]អីផង។ 
ក៖ _សណុកេ_ច]នgងណ៎? 
ខ៖ J៎។ េហ]យៃថiសីលេKវត= េប]មិនេKវត=េ;ផpះេដកអPQ ឹងេK េធm ]�េនះ េធm ]�េ�ះេK 
េប]ពីេកWងហត់>ស់ហត់ៗយកែតែមនែទនសីុមិន@ន ចុះបU ីMនេ;ឯ>! 
Sំងពីកូនេក]តេ;ល£ ិត រហូតដល់ឥឡ� វMនបU ី 
Mន_បពនa�យុ�ំង�gងអស់េហ]យហG ឹង។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ េប]មីបងេគ�ំងហុកេហ]យ។ 
ក៖ េuកRយ! េuកRយចូលចិត=ពិ8រម° �បអីែដរ? 
ខ៖ ខ[ \ ំអូ? 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ ម° �បអីក៏@នែដរខ[ \ ំហG ឹង អត់េចះរ ¥ស ផ£ក Mំក៏@ន _តីMំងធូ 
_តីកនa រអី@នDងំអស់។ 
ក៖ @ទ។ ម° �បហG ឹងRយេរlនេធm ]ខ� �នឯង ឬក៏RយMនអGក>បេ_ង±ន? 
ខ៖ ខ[ \ ំម° �បជូន3លកូនេគដួសេ�យមកេK 
ជូន3លខ[ \ ំេKទិញេKេ�យេគេធm ]ហូបDងំអស់5G ។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ 3លហG ឹងេរ#ងកូនេ�មិន_ប3ន់ េពល~េKទិញេKេយ]ងហូបgមួយ~េK 
ជូន3លេគមិន@នេKទិញអPQ ឹងេK េយ]ងេKទិញេK 
_តីអីអPQ ឹងយកមកទុក_បuក់8ច់_ជ�កអីអPQ ឹងេK ទុកបួន ដប់ៃថi@នទិញេទlតេK។ 



ដូច� កូនេ�េឃ]ញអត់េចះែតជួយទិញេK 
េប]លុយេចះែតលុយពីេនះពីេ�ះកូនេ�េគេ�យអPQ ឹងែដរ េចះែតសន�ទុំកេK 
MនេKេធm ]រកអី@នខ� �នឯង េKuងJនេ�យេគ េគមិន�៊នេ�យuង 
T9 ច�9 ក់ែបកJនេគ។ 
ក៖ @ទ។ អPQ ឹងDក់ទង និងចេ_ម±ង Rយចូលចិត=ចេ_ម±ងអីែដរ? 
ខ៖ ចេ_ម±ងអូ! ចេ_ម±ងអីក៏ខ[ \ ំ8U ប់ែដរ កំុេ�យែតផ¤ \ំ8C� យ កំុេ�យែត3ប់Jក់ 
�ចេ_ម±ងេសG �អីខ[ \ ំមិនសូវេចះ8U ប់។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ �ហG ឹងេកWងៗេគេចះែតចូលចិត= េយ]ងេចះែត8U ប់េK េសG � សង¦ 
េគេកWងៗេចះែតចូលចិត=េK។ មនុស�Jស់ចូលចិត=េធm ]ែតបុណ§ េuកេទស� 
េuកសូ_តអីអPQ ឹង។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ ខ[ \ ំ8U ប់ែតអPQ ឹងឯង េ�យែតយប់េឡ]ងខ[ \ ំេប]កេហ]យបុ៉សមងwលសុវណ² ហG ឹង 
8U ប់េuកេទស�ហG ឹង ខ[ \ ំមិនសូវេចះ8U ប់ចេ_ម±ងេទ។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ ដល់េuក! េuកេចះែត� អGកខ9ះធម៌មិនេចះ8U ប់េទ េចះ8U ប់ែតចេ_ម±ង 
ដល់េយ]ងJស់េហ]យែដលេK8U ប់អីអPQ ឹង �3លេ;ពីេកWងេចះែត8U ប់េហ]យ 
ដល់Jស់េហ]យេគរកធម៌រក�។ 
ក៖ េ;ក{ \ង_ក cម_គ�8ររបស់RយMនអGកេចះេលងត´ន= ីេទ? 
ខ៖ អត់ផង។ 
ក៖ អត់េទណ៎? 
ខ៖ អត់Mន។ 
ក៖ @ទ។ េហ]យផpះ3លពីមុនរបស់េuកRយ ឬក៏ផpះសពmៃថiរបស់េuកRយេធm ]ពីថW 
ឬក៏េធm ]ពីេឈ]? 
ខ៖ J៎? 
ក៖ ផpះ? 
ខ៖ ផpះអូ? 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ ផpះMនន័យមិចហG ឹង? 
ក៖ ផpះេធm ]ពីថW ឬេធm ]ពីេឈ]? 
ខ៖ ផpះហG ឹង? 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ �ហG ឹងេប]សួរខ[ \ ំ ខ[ \ ំមិនែដលMនផpះថWេ;េទ �ហG ឹងេ_សចេល]ចិត=េយ]ង 
ខ9 ះចង់ផpះេឈ]េK ខ9 ះេគចង់ផpះថWេK។ អPQ ឹង>៎? 
ក៖ ចុះផpះRយសសរេធm ]ពីអី? 
ខ៖ សសរអូ! សសរេឈ]ហG ឹងឯង។ 
ក៖ ដំបូលផpះេធm ]ពីអី? 
ខ៖ ដំបូលផpះហG ឹង_បក់ស័ងbសី។ 
ក៖ ចុះចិេPµ ±ងេធm ]ពីអី? 
ខ៖ ចិេPµ ±ងេប]Mន3U រnក់3U រេK េប]អត់3U រnក់ស័ងbសីេK។ 
ក៖ ចុះបងª �ចRយេធm ]ពីអី? បងª �ចRយ? 
ខ៖ J៎? 
ក៖ បងª �ច>៎? 
ខ៖ ដឹង�មិចេទ? 
ក៖ បងª �ច>? បងª �ចផpះេធm ]ពីអី? 
ខ៖ អរ! បងª �ចេធm ]ពី3U រ។ 
ក៖ @ទ។ េហ]យរបងផpះជំុវ rញរបស់េuកRយេធm ]ពីអី? 
ខ៖ របងផpះេប]� េយ]ងMនលុយេធm ]របងថWេK េប]អត់លុយបេ>U ះ�សនGnក់របងេឈ] 
េហ]យនិង_ប�nក់�លួសហG ឹងេK។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ Mនែតបុ៉ហG ឹង។ 
ក៖ អូេខ! អPQ ឹង3លពីេ;េកWងRយ�9 ប់េរlនជំ�ញអីេទ? តម¶ញអី រៃវ nដំំ>?ំ  



ខ៖ អូ! ខ[ \ ំមិនែដលMនេលងែល�ង េលងអីផង។ 
ក៖ អូ! េរlនជំ�ញ>? 
ខ៖ ជំ�ញ? 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ េរlនជំ�ញMនអី MនែតរកសីុហG ឹង។ 
ក៖ Tងរកសីុអី? 
ខ៖ J៎។ លក់អីកំបិុច កំបុ៉កអPQ ឹងេK។ 
ក៖ Tងលក់ដូរណ៎? 
ខ៖ ហG ឹងេហ]យ។ 
ក៖ Rយ�9 ប់េឡ]ងេSG តអត់? 
ខ៖ J៎? 
ក៖ �9 ប់េឡ]ងេSG តអត់? 
ខ៖ ែខ�ខ[ \ ំ5W នអGក>េឡ]ងេ8ះេហ]យ។ 
ក៖ Rយ�9 ប់ចិPQ ឹមសតmៃ_ពអត់? 
ខ៖ ចិPQ ឹម ពីេដ]មមកMន់ _ជ�កៃ_ព Dអីខ[ \ ំចិPQ ឹមDងំអស់ហG ឹង។ 
ក៖ �9 ប់ចិPQ ឹមសតmេសកអត់? 
ខ៖ អរ! េសកអូ? េសក�9 ប់ចិPQ ឹមែដរ បុ៉នចិPQ ឹមមិន@នបុ៉�W នខ[ \ ំែលង អត់ចិPQ ឹម។ 
ក៖ Rយ�9 ប់ចិPQ ឹមដង· �វេនlងអត់? 
ខ៖ ដង· �វេនlង �ហG ឹងអត់េទ ែតខ[ \ ំ�9 ប់សីុឈ{ �លេម]លេ�យេគ 
េយ]ងចិPQ ឹមខ� �នឯងអត់េទ។ 
ក៖ Rយ�9 ប់ចិPQ ឹមឃ̧\ ំអត់? 
ខ៖ អត់េទlត អូ! រ rតែតhi យេទlតេហ]យ។ 
ក៖ @ទ។ អPQ ឹងស_Mប់បទពិេ8ធន៍ែដលពិ@កៗពីមុនមក�9 ប់ជួបេ_ច]នេទRយ? 
េពល>ខ9ះ? 
ខ៖ អរ! �ំកូនជP� �នឥដºពីេដ]មៗមកហG ឹងអី? 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ កំេណ]ត3លមិនDន់េក]តជូន3លេយ]ងរក@ន 
ជូន3លេយ]ងរកមិន@នេKអត់ខmះTតអPQ ឹង>។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ ែដលខmះTត ~ខmះែមនែទនេKេង]បខ� �នមិនចង់រចួ។ 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ ែតេយ]ងេចះែតតសូ៊ ខQ ីបុលេគេK រកេK@នសងេគេK Mនែតបុ៉ហG ឹង។ 
�ហG ឹងេរ#ងកំសត់>?  
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ ែតេយ]ងកំុេ@ក_@ស់េគ េDះបីេយ]ងអត់េយ]ង� ខ[ \ ំេnះមួយៃថiបុ៉េណ² ះ 
មួយៃថiបុ៉េ>² ះេKេគអត់Mន�អីេទ កំុេ�យែតេយ]ងេ@កេគ 
េ@កេគ~@បធiន់>ស់។ េប]េយ]ង�រកមិន@ន 
េគបន» �បន¼យេ�យេយ]ង�េ�យេគមួយៃថiបុ៉េណ² ះ 
បុ៉េ>² ះេយ]ងរក@នSមសម¼¨ព>៎! ខ[ \ ំអPQ ឹងេប]�េ�យេ@កេគខ[ \ ំអត់េចះ។ 
ក៖ Dក់ទង និងបទពិេ8ធន៍ល£ ៗMនេទ? េuកRយ? 
ខ៖ J៎? 
ក៖ បទពីេ8ធន៍ល£ ៗMនេទ? 
ខ៖ បទពីេ8ធន៍ល£ ៗMនស£ ី Mនែតេយ]ងេធm ]អំេព]ល£ ។ 
ក៖ @ទ! «m លេ5។ 
ខ៖ េធm ]បុណ§ េធm ]Dន។ 
ក៖ «m ល_កបី េKវត=។ 
ខ៖ េKវត= េK~�  េយ]ងCប់�តិ Cប់ស�U នកំុេចះេV9 ះ េជរ_បេJរ5G  �ហG ឹង~រចួេហ]យ។ 
ក៖ @ទ។ កU ី_សៃមរបស់េuកRយ3លេ;ពីេកWងគិត� ធំេឡ]ងចង់េធm ]អីេទ? 
ខ៖ អរ! េ;ពីេកWងអី? 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ និRយពីជំ�ន់ពីេដ]ម ដូចមិនMនចង់េធm ]អីផងេ;ែតែ_ស េធm ]ែតែ_ស។ 
ក៖ @ទ។ 



ខ៖ មិនដូចេយ]ងេ;_ស cកផ¦រ េ;ផ¦រេគ� េគេរlនេចះេគចង់េធm ]3រ>? 
ក៖ @ទ។ 
ខ៖ េធm ]3រេនះ េធm ]3រេ�ះ េធm ]3រSមចំេណះវ rgµ េយ]ង 
េធm ]ធំចំេណះវ rgµ េយ]ងជញេ½_ជះេយ]ងេធm ]@នធំ 
ដល់ចំេណះវ rgµ េយ]ងស¾ �ចេសU ]ងSមហG ឹងេK �េរ#ង3រ¢រ~SមហG ឹងេK>។ 
ក៖ @ទ។ អPQ ឹងខ[ \ ំអរគុណដល់េuកRយែដល@នផUល់3រសM¿ សដល់ខ[ \ ំ។ អPQ ឹង>៎? 
ខ៖ J៎។ 
ក៖ េហ]យ3រសM¿ ស@នមកដល់ទីបPQ ប់េហ]យ 
បុ៉ែន= មុននិងបPQ ប់ខ[ \ ំសូមអរគុណដល់េuកRយមUងេទlតែដល@នផUល់3រសM¿ ស 
េហ]យ@នែចលរyែលកេ;បទពិេ8ធន៍ p̄ ល់ខ� �នហG ឹងដល់កូនេ�ជំ�ន់េ_3យ។ 
ខ៖ J៎។ 
ក៖ េហ]យ3រសM¿ សហG ឹង 
គឺេដ]ម�ីេ�យេកWងៗហG ឹង5ត់@នេរlនសូ_តអំពី_បវត= ិរបូរបស់េuRយ p̄ ល់។ 
អPQ ឹង>៎? 
ខ៖ J៎។ 
ក៖ ខ[ \ ំនិងែចករyែលកេដ]ម�ីពួកខ[ \ ំ�ច! 
ខ៖ េ�ខ[ \ ំេ;េរlនDងំអស់។ 
ក៖ @ទ។ េដ]ម�ីពួកខ[ \ ំ�ចេរlនសូ_តអំពីេuកRយផងែដរ។ 
ខ៖ J៎។ 
ក៖ អPQ ឹងgចុងេ_3យេuកRយMនសំណូមពរអីេ�យកូនេ� 
េដ]ម�ីេ�យ5ត់3ន់ែតល£ _បេស]រេឡ]ង>? 
ខ៖ អរ! ចង់េ�យ~េធm ]អំេព]ល£ ។ 
ក៖ អំេព]ល£ ? 
ខ៖ J៎។ េធm ]អំេព]ល£  េយ]ងេK>េចះCប់�តិ Cប់ស�U ន 
េយ]ងកំុសមU ីេ3ងយកខGង8�វ។ 
ក៖ @ទ! េរlនសូ_ត េចះែផ£មែលÀ មេKរក�តិ េKរកស�U ន េយ]ងJស់ទំុ 
េយ]ងេចះសុ¨ពCប8រ អ៊�M មីង SRយ។ អPQ ឹង>៎? 
ក៖ @ទ។ អPQ ឹងខ[ \ ំអរគុណ>? 
ខ៖ J៎។ 
ក៖ ជ_Mបu។ 
ខ៖ J៎ៗ។   (ចប់)៕ 
 
  
                 


