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ក៖ $៎ទ! េ)ៃថ,េនះគឺៃថ,ទី១៦ ែខមក7 89 ំ២០២០ េហ>យខ@ A ំ$ទេBC ះ ថន រEF  
គឺGHក IមJរKររបស់គេHOងHបវតS ិUV ល់ខX Yនរបស់HបGជនកម[ AG។ 
េហ>យគេHOងមួយហ9 ឹងHត_វ$ន`ំHទេEយaកលវ bទcល័យមួយែដលOនេBC ះ
f BYU េ)សហរដFjេមរ bច។ េហ>យគេHOងមួយេនះOនេវបaយ 
cambodianoralhistories.byu.edu 
េហ>យេប>សិនGអ9កមីងនិងកូនេ�ជំ�ន់េHJយៗអ�� ឹងេ��។ 
`ត់ចង់េឃ>ញរបូថត េហ>យនិងJរសO� សេ)ក� Aងៃថ,េនះ។ 
`ត់ចូលេ�ក� AងJន់េវបផ�យែដលខ@ A ំ$ននិ�យអំ$ញ់មិញ។ 
អ�� ឹង`ត់H`ន់ែតចុចេ�Jន់េវបaយហ9 ឹង។ 
`ត់សរេសរេBC ះអ9កមីងG�aអង់េគ�ស អ�� ឹង`ត់ហ9 ឹងេឃ>ញរបូថតអ9កមីង 
េហ>យនិង សំេលងអ9កមីងែដល$នផSល់JរសO� សក� Aងៃថ,េនះអីចងឹ។ $ទ! 
អ�� ឹងេ`លបំណងៃនJរសO� សនេ៍នះ 
គឺេដ>ម�ីអភិរក�េ)ជីវHបវតS ិUV ល់ខX Yនរបស់អ9កមីងហ9 ឹងកុំឱ�$ត់បង ់
ក៏ដូចGែថរក�េjយ$នយូរអែង�ង ក៏ដូចGេដ>ម�ីែចក�យ និង បទពិ 
េaធន៍UV ល់ខX Yនរបស់អ9កមីងទុកដល់កូនេ�ជំ�ន់េHJយ។ 
ពួក`ត់$នេរ�ន$នសូHតអី  ចឹង�។ $ទ! 
អ�� ឹងសំណួរទី១ែដលខ@ A ំចង់ជHOបសួរេ�Jន់អ9កមីង គឺ�ក់ទង 
អ9កមីងសំុជួយជHOបេBC ះរបស់អ9កមីង$នេទ? េBC ះអី� េគ? 
ខ៖ ខ@ A ំអី� ? 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ េBC ះ េយ�នហ9 ឹង។ 
ក៖ $៎ទ! អ�� ឹងអ9កមីង ប៊ុន េយ�ន។ អ9កមីងOនjយុប៉ុ�C នេហ>យ? 
ខ៖ ៥៥! 
ក៖ $៎ទ! បច£ Aប�ន9អ9កមីងរស់េ)ក� AងភូមិU¤ a�  ឃំុចំJរសំេ7ង Hក Iង$ត់ដំបង 
េខតS$ត់ដំ     បង Hត_វេទអ9កមីង? 
ខ៖ ហ9 ឹងេហ>យ។ 
ក៖ $៎ទៗ! ហ9 ឹង! អរគុណអ9កមីង។ អ�� ឹង�ក់ទងនងឹេBC ះេ¥េH¦។ 
េត>អ9កមីងOនេBC ះេ¥េH¦េទ? 
ខ៖ Oន េជ�នក៏Oន។ 
ក៖ េគេ¥f េជ�នហ9 ៎? 
ខ៖ ហ9 ឹងេហ>យ។ 
ក៖ $៎ទ! OនេBC ះអី� េទ�តអត់? 
ខ៖ អត!់ 
ក៖ Jលែដលអ9កមីងេ)េកCងៗ។ េត>អ9កមីងOនេBC ះអ� ីេផ�ងេទ�តេទ? 
ខ៖ អត់Oន។  
ក៖ អត់Oនេទហ9 ៎? 
ខ៖ ហ9 ឹង! 
ក៖ េហ>យ�ក់ទងេ�នឹងៃថ,ែខ89 ំកំេណ>តG89 ំែខC រ។ េគេ¥89 ំអីអ9កមីង? 
ខ៖ 89 អំ៊ុ§មិនសូវ$នäល់េទ។ េក>តមក©មិនសូវដិតដល់អត់ែដលäល់។ 
ក៖ អ9កមីងOនលឺឪពុកO« យនិ�យH$ប់េទ? 
ខ៖ អត!់ ឪពុកដឹងជំ�ន់�អត់ែដលទុកអីផង។ អត់�ន់េaះ 
ជីដូនជី¬ក៏មិនែដលäល់។ 
ក៖ អ�� ឹងអ9កមីងដឹងfេក>តៃថ,អី? 89 ំអី? ែខអី? 



ខ៖ អត់ផង។ អត់េaះកូន អត់ដឹង។ jហ9 ឹងនិ�យH$ប់Hតង់។ 
អត់ែដលOនសួរែម៉ឪេទ។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ មិនែដលäល់។ 
ក៖ $៎ទ! អ�� ឹង�ក់ទងនងឹ�a េH¦ពី�aែខC រ 
េត>អ9កមីងOនេចះ�aអីេផ�ងេទ�តេទ? 
ខ៖ េចះែតែខC រហ9 ឹង។ ©អត់OនេចះអីេទOនែតេចះែខC រហ9 ឹង។ 
ែខC រនិ�យេរ�ង$7ងំអី C̀ នេចះេទ មិនេចះ¬ហC ង fមិនេចះ។ 
ក៖ $៎ទ! �aែខC រអ9កមីងjចjន$ន jចសរេសរ$នេទ? 
ខ៖ អត!់ អត់េaះនិ�យែតHតង់ អត់េទ។ 
ក៖ អ�� ឹងហC ង? 
ខ៖ ដូចfមិនេចះf េរ�ងអក�រអត់$នេចះយកចិតSទុកEក់។ 
េពលfេរ�ងលក់ដូរ ហ9 ឹង$នេចះ។ 
ក៖ អ!៎ 
ខ៖ និ�យH$ប់Hតង់¬ហC ង។ េរ�ងលក់ដូរលុយJក់អីេចះគិត។  
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ េពលអក�រ អត់សូវ�ំ។ 
ក៖ អ9កមីងចូលចិតSលក់ដូរហ9 ៎? 
ខ៖ លក់ដូរ។ 
ក៖ េរ�ងអក�រខ ិលហC ង? 
ខ៖ ហ9 ឹងដូចHត_វ ខ ិលដូចអត់សូវ�ំ។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ JលពីមុនែមនេលខអីបនS ិចបន® YចេចះគិតHត_វ។ 
េម>លសព�ៃថ,េនះែលងគិតHត_វ។ 
ក៖ គិតHត_វែតេរ�ងលុយហ9 ៎? 
ខ៖ លុយេយ>ងគិតប៉ុ�C នៗអ�� ឹងេ�េចះដឹង។ 
ក៖ $៎ទ។ ដឹង�ងំអស់? 
ខ៖ មិនfល, ង់�ងំអស់េទ។ 
ក៖ $៎ទ! និ�យរមួមួយ�ែដលGអត̄Hបេ�ជន៍េយ>ងេធ� >មួយហ9 ឹងណ៎? 
ខ៖ �៎! 
ក៖ $៎ទ! អ�� ឹងHស Iកកំេណ>តរបស់អ9កមីងេ)ឯ�? 
ខ៖ Hស Iកកំេណ>ត¬ហC ងអី? 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ ±ងៃHពពរ។ 
ក៖ ៃHពពរ េខតS�អ9កមីង? 
ខ៖ េខតSកំពង់�ម។ 
ក៖ េខតSកំពង់�ម? 
ខ៖ ហ9 ឹងេហ>យ។ 
ក៖ អ�� ឹងបច£ Aប�ន9អ9កមីងេ)េខតS$ត់ដំបងហ9 ៎? 
ខ៖ ហ9 ឹងេហ>យ។ សំុពី±ងកំពង់�មមកហ9 ឹង។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ មិនដឹងេយ>ងf អ៎! េយ>ង C̀ នេ��េទ�តេទKប់រស់ េយ>ងេ)ហ9 ឹង។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ េប>េយ>ងេ)ភូមិេ�ះ េយ>ងJត់េBC ះពីហ9 ឹងមក។ 
ក៖ $៎ទ! អ�� ឹងអ9កមីង$នប² ³រពីកំពង់�មមកេនះ រយះេពលប៉ុ�C ន89 ំេហ>យ? 
ខ៖ េម>លចូល$ន១89 ំកន� ះអី? f©យ(Hបែហល)២89 ំចុះ។ 
ក៖ ២89 ំហ9 ៎? 



ខ៖ �៎! 
ក៖ អរេទ>បែតU� ស់មកហ9 ៎? 
ខ៖ U� ស់មក។ 
ក៖ $៎ទ! េហ>យអ9កមីងjចជួយជHOប$នេទ? 
fមូលេហតុអី$នអ9កមីងសេHមចចិតSមកពីកំពង់�មមកេ)$ត់ដំបងអចីឹ
ង? 
ខ៖ ឯហ9 ឹង©8, យផ�រ។ 8, យផ�រេ�អ៊ុ§©លក់ដូរអី 
េយ>ងតែតេ�យករបស់របរពី8, យមក $នលក់$ន។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ ហ9 ឹងេហ>យ។ េយ>ងក៏f©ដូច�៉ប់រកអ�� ឹង មកឯេណះេ�$ន©H`ន់បនS ិច។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ េ�មកអចីឹងេ�$នរកដូងរកអ។ី 
ក៖ $៎ទ! អ�� ឹងមុខរបរេ)ទីេ�ះ េហ>យនិង ទីេនះមួយ�JរKរHស¶លGង? 
ខ៖ មុខរបរឯេ�ះ េហ>យហ9 ឹងអី? 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ អីហ9 ឹងHស¶លGង។ 
ក៖ ឯេនះHស¶លGងហ9 ៎? 
ខ៖ ហ9 ឹងេហ>យ។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ ឯេណះHសណុកេធ� > លុយដូចG�យធូរ។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ និ�យឱ�Hតង់f�យធូរ។ ឯេ�ះ©8, យផ�រេ�េយ>ងKយ 
យកHស_វលក់ដូរ$នGOនលុយេ�។ េយ>ងេធ� >Hស_វ$នេ�េយ>ងលក់េ�។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ អ�� ឹង$ន©Oនលុយ។ 
ក៖ អ�� ឹងJររស់េ)ទីេ�ះ និង ទីេនះគឺ ទីេនះដូចGHបេស>រGងហ9 ?៎ 
ខ៖ ហ9 ឹងេហ>យ Hបេស>រGង។ H`ន់f�យ©$នលុយJន់ៃដ។ 
ក៖ េ)ទីេ�ះែHសចំJរស· ីៗអ9កមីងមិចេ�? 
ខ៖ ែHសអស់េហ>យអត់Oន។ 
ក៖ អត់Oនេទហ9 ៎? 
ខ៖ អត់Oនេទ អស់េហ>យ។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ ដូរមកទីលំេ) េ)ហ9 ឹងមកលក់អស់េហ>យ។ 
ក៖ $៎ទ! និ�យរមួគឺ អ� ីេ)ទីហ9 ឹងគឺអស់រលីងហC ង? 
ខ៖ អស់រលីង។ 
ក៖ អត់Oនសល់? 
ខ៖ អត់Oនអី� េទ។ 
ក៖ $៎ទ! ែតេ)សល់aច់¸តិហ9 ?៎ 
ខ៖ Oនaច់¸តិ បងបេង¤ >ត។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ ហ9 ឹងក¹ Yយ។ 
ក៖ អ�� ឹងអរគុណអ9កមីងែដល$នជHOបអំពីមូលេហតុែដលេ)ទីេ�ះ  
េហ>យនិង រកេ)ទីេនះអ�� ឹង� គឺ�ក់ទងនឹងជីវ�ពរស់េ)របស់អ9កមីង 
គឺដូចGេ)ទីេ�ះពិ$កGងទីេនះហ9 ៎? $៎ទ! េ)ទីេនះHស¶លGង 
េហ>យជិតផ�រេទ�តHត_វេទ? 
ខ៖ �៎! 
ក៖ $៎ទ! អ�� ឹង�ក់ទងនងឹjºហ៍ពិºហ៍ប« ីរបស់អ9កមីងេBC ះអី? 



ខ៖ អត់Oន យូរេហ>យ។ 
ក៖ $៎ទ! េហ>យ`ត់េ)�ឥឡ_ វ? 
ខ៖ េគOនHបពន½េទ�ត។ 
ក៖ េ)អ9កមីង¬ឯងហ9 ៎? 
ខ៖ ែតឯង និងេ�។ 
ក៖ $៎ទ! េហ>យមុនហ9 ឹង ែបកពី`ត់អ9កមីងេ)សល់កូនប៉ុ�C ន? 
ខ៖ កូន៧។ 
ក៖ កូន៧ហ9 ៎? 
ខ៖ ៧! 
ក៖ អ!៎ អ9កមីង�ំ$នfអ9កមីង$នេរ�បJរGមួយ`ត់ប៉ុ�C ន89 ំ? 
ខ៖ េរ�បJរហ9 ឹងេម>ល យូរេហ>យកូន៧មកេហ>យចូលប៉ុ�C ន89 ំកូនជូនJល២, ១, 
២អីចងឹ។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ កូនហ9 ឹង©ចូលមក ¬ំងពីែបកចូលេពញ េគ©យ¬ំងពីហ9 ឹងមក 
មិនដឹង២ºន់ប៉ុ�C ន? 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ មិនដឹងមិចេទ? មិនសូវ�ំ។ 
ក៖ េ)Hស Iកកំេណ>តរបស់`ត់េ)េខតS�? 
ខ៖ ឯេ�ះអី� ? 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ ៃHពែតបង។ 
ក៖ ៃHពែតបង។ េហ>យអ9កមីងäល់`ត់ប៉ុ�C ន89 ំ 
$នអ9កមីងសេHមចចិតSយក`ត់Gប« ីអចីឹង�៎?   
ខ៖ äល់Hបែហល១89 ំGង។ 
ក៖ $៎ទ! េហ>យ១89 ំGងេ�េឃ>ញf 
េហតុអី$នGអ9កមីងសHមចចិតSយក`ត់Gគូ? 
ខ៖ េគហ9 ឹង©HតឹមHត_វកូន។ និ�យH$ប់Hតង េគHតឹមHត_វ C̀ នេចះ�យអី។ 
ក៖ $ទ! 
ខ៖ ដឹងែតេឃ>ញេយ>ងHសÀញ់¬ហC ង េហ>យ�េទ�តអត់យក ដឹងែតបងបÁ ³ន©f 
ែហងយកឯ�េទ�តអញអត់េរ�បេjយ។ ©fjហ9 ឹងអញេរ�បឱ� fអ�� ឹង
បងបÁ ³នេគ។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ ©និ�យសុទ½ែតអញហ9 ឹង�។ 
ក៖ HសÀញ់? 
ខ៖ ហ9 ឹងេហ>យេគf េពល�េទ�តអញេរ�ប។ េH¦ពីហ9 ឹងអញអតេ់រ�បេjយេទ។ 
េប>ែមនេគHសÀញ់សុទ½ែតHគ_ៗ  ពួកេគអត់យកេទ ដឹងខ@ A ំHត_វចិតS 9̀ ហC ង។ 
ក៖ $៎ទ! រសួ7យ7ក់�ក់ណ៎? 
ខ៖ �៎! បងបÁ ³នក៏ចូលចិតSែដរ។ 
ក៖ $៎ទ! អ�� ឹងJលហ9 ឹងa� ប៉ុ�C ន? ៃថ�±ន់a� ? 
ខ៖ អត!់ មួយធមC¬ អត់Oនេទ។ 
ក៖ អ�� ឹងសHOប់អ9កមីងUV ល់ 
មូលេហតុអី$នGអ9កមីងសេHមចចិតSយកេÂកពូGគូ? 
ខ៖ ដូចHត_វចិតS។ 
ក៖ Hត_វចិតS? 
ខ៖ Hត_វចិតS។ 
ក៖ Hត_វចិតSមិចេ�? 
ខ៖ Hត_វចិតS េគមិនស· ី រសួ7យ េគរកសីុអី©គួរសមអ�� ឹង�៎។ 



ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ រកលុយគួរសម។ 
ក៖ jចទុកចិតS$នហ9 ៎? 
ខ៖ jចទុកចិតS$ន មិនេចះមូលៗ ដល់េ�ក៏�ំេគមករកសីុ 
េគែបកេឆ�ងអ�� ឹងេ�។ 
ក៖ អ!៎ អ9កមីងជួយជHOបបនS ិចf មូលេហតុែដលែបក 9̀ ហ9 ឹង 
េEយaរមូលេហតុអី? 
ខ៖ មូលេហតុHសី េគOនHសី។ 
ក៖ OនHសី? 
ខ៖ �៎! េគOនHសី ខ@ A ំ�ំេគរកសីុ �ំបងបÁ ³នមករកសីុហ9 ឹងេ�។ ដឹងfេគយក 
រេប�បេលង យកេលងៗេ�Gែមន។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ ¬ំងពីហ9 ឹងដឹងfយូរ89 ំេហ>យ។ ប៉ុនេគHសÀញ់ 9̀ យូរ89 អំ៊ុ§មិនដឹង។ 
ក៖ អត់ដឹង? 
ខ៖ អត់ដឹងេaះែតម«ង។ េ�ះែតដឹង អ៊§េផ·>មHបែហល៧ែខ$នដឹង។ 
បងបÁ ³នfខ@ A ំHបឹងមក បងបÁ ³នកូនក¹ Yយf កុំេ�អី។ េ�±� ចេគH�នGមួយេគ 
±� ច©េH`ះf9 ក់។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ កុំឱ�េ� េគមិនHសÀញ់េយ>ងេទ។ េគថCីេfC ងេគHសÀញ់េហ>យ។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ អ�� ឹងេ�ក៏ ខ@ A ំអត់មកេទ។ េគfដឹងថCីៗមក$ន។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ ខ@ A ំអត់ដឹង ១89 ំខ@ A ំអត់ដឹង។ 
ក៖ អ!៎ ពួក`ត់HសÀញ់ 9̀ លួចÂក់១89 ំGងេហ>យហ9 ?៎ 
ខ៖ ១89 ំGង©អត់ដឹង។ 
ក៖ េ)េខតS�? `ត់េ)េខតS�? 
ខ៖ េ)ហ9 ឹង¬ហC ង។ 
ក៖ េ)$ត់ដំបងហ9 ៎? 
ខ៖ េ)$ត់ដំបងហ9 ឹងឯង។ 
ក៖ អ!៎ 
ក៖ អ9កមីង$ន�ំ`ត់មករកសីុេ)ហ9 ឹង? 
ខ៖ �ំមីHសីមករកសីុេ)ហ9 ឹង។ 
ក៖ អ!៎ 
ខ៖ បងបÁ ³នជីដូនមួយ�កូនH$ប់¬មHតង់។ 
ក៖ aច់¸តិអ9កមីងអី? 
ខ៖ aច់¸តិខ@ A ំ។ ែម៉ខ@ A ំ ែម៉េគបងបÁ ³នបេង¤ >ត។ 
ក៖ $៎ទ! អូ! aÄវហC ង? 
ខ៖ aÄវ។ ខ@ A ំf C̀ នយកប« ីអីេទ េពលចូល89 ំ`ត់©�ស់ ដឹងែតទឹកែភ9កកូន។ 
ក៖ អ!៎ 
ខ៖ ©ែឆ·ត។ 
ក៖ ដឹងែតេB� ះ 9̀ ហC ង? 
ខ៖ �៎! 
ក៖ អ�� ឹងJល`ត់មករកសីុេ)េនះ។ `ត់មក�ងំ២�ក់អី? 
ខ៖ មក�ងំខ@ A�ំងំ©ហ9 ឹង។ ខ@ A ំជូន©មក។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ ជូន©មករកសីុអ�� ឹង គឺfក¹ Yយេយ>ងដឹងf©Hតង់ពីេយ>ងប៉ុនេវ�ច។ 
ក៖ O9 ក់HសីGក¹ Yយរបស់អ9កមីងហ9 ?៎ 



ខ៖ ក¹ Yយ! 
ក៖ េហ>យប�V ប់មកជូនមកដល់ហ9 ឹង េហ>យប« ីអ9កមីងមកGមួយែដរ? 
ខ៖ មក�ងំអស់ 9̀  មកលក់ដូរ�ងំអស់ 9̀ ។ 
ក៖ អូ!  
ខ៖ ¬ែប៉ហ9 ឹង។ 
ក៖ លក់¬ែប៉? 
ខ៖ េ)ផVះបងបេង¤ >ត បង±ងHប Iស�។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ បងបÁ ³នេគសួរមីហ9 ឹងf ែងងHសÀញ់ េភ�ន អត់េទ fអត់េទHសÀញ់េភ�ន 
េធ� >$បសឹងអីfខ@ A ំមិនេជ�អ�� ឹង�៎។ 
ក៖ $៎ទ!  
ខ៖ ខ@ A ំមិនែដល�ស់ប« ីHបពន½ខ@ A ំេទ មករកសីុអីទHOំ$នផVះចូលប៉ុ�C ន89 ំ 
ទHOំ$នផVះមករកសីុយូរ�ស់។ 
ក៖ $៎ឲទ! 
ខ៖ េ)$នHបែហល២ែខផVះ$នេចញមករកសីុទល់សព�ៃថ,េនះHស Iកេគ។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ មកទល់សព�ៃថ,េនះ។ 
ក៖ អ�� ឹង
គិតេ�មូលេហតុ±ងេដ>មHបែហលGមកពីពួក`ត់�ងំ២េ)ែក�រ 9̀ ? 
ខ៖ េ)ែក�រ 9̀ ។ 
ក៖ $៎ទ! េ)ែក�រ 9̀ េ�។ េហ>យប�V ប់មកពី១89 ំ រយៈេពលដល់េ�១89 ំអីហ9 ?៎ 
$ទ! 
ខ៖ េឡ>ងចុះ េឡ>ងេ�ក៏ដំេណ>បេÇC អីចឹង។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ ដំេណ>បេÇC ខ@ A ំេjយចុះេ� fខ@ A ំ©ខ ិលចុះលឺfពុលÀនអ�� ឹង�។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ ដឹងfប៉ុ�C ន? ចុះេ� ចុះ�ងំ២�ក់េ�។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ មីHសីេ�ះក៏េ� jHប Iសក៏េ�ែដរ។ េហ>យេគH$ប់ខ@ A ំf 
ប« ីែងងHសÀញ់មីJេទ�ង។ េ�ក៏ខ@ A ំf បងបÁ ³ន។ ហឺុយ! 
ពូជេនះ©មិនេចះOនស· ីេទfអ�� ឹង។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ បងេគបេង¤ >តេ�ខ@ A ំ¬មចិតSបងf ©មិនOនអី។ 
េប>េយ>ងមិនេjយេ�រកសីុក៏©មិនអីែដរ។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ �ងំHសី �ងំHប IសយកមកGមួយ 9̀ ។ ©មិនេនះេទ។ 
ក៖ េ¥fHសេOច និងស¤ រ។ 
ខ៖ �៎! អ�� ឹង$នអ៊ុ§�ស់ 9̀ Hគប់េរ�ងសព�Hគប់ និ�យេ�©ែឆ·ត។ 
ក៖ Jលហ9 ឹងអ9កមីង និង េÂកពូអត់សូវ$ន�ក់ទង 9̀  ឬក៏មិច? ប៉ុ�C ន89 ំ? 
ប៉ុ�C នែខ$ន�ក់ទង 9̀ ម«ង? 
ខ៖ fសព�ៃថ,ហ9 ឹង ©មិន�ន់ែបកេទ។ H`ន់fេគមិនមកេ)េយ>ង 
េគេ)ែតឯេ�ះ។ 
ក៖ អ!៎ េគេ)Gមួយ±ងHសី ±ងហ9 ឹង? 
ខ៖ ហ9 ឹងេហ>យ េគមិនមកេ)ហ9 ឹងេយ>ងេទ។ ដឹងf... 
ក៖ ©មិន�ន់ែបក 9̀ ? 
ខ៖ ©មិន�ន់ែបកf ែគេ)ហ9 ឹងហីុៗេ� ខ@ A ំ©ធមC¬ 
ក៏េ)Gមួយកូនេ�េ��ងំអស់ 9̀ េ�។ 



ក៖ ខ@ A ំយល់! អ�� ឹង�ក់ទងនងឹJរចិ�� ឹមបី$ច់។ ពួក`ត់ជួយចិ�� ឹមអត់? 
ខ៖ ជួយJលពីមុន។ ឥឡ_ វ©ែលងជួយេហ>យ កូនធំអស់េហ>យែលងជួយ 
េHºះJលពីមុនជួយមក ជួយ។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ ពីមុនជួយដល់ឥឡ_ វអត់េទ។ កូនេ�©ធំេចះរកសីុេ�។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ េគមិនមក ក៏ខ@ A ំមិនអី។ កូនធំអស់េហ>យ។ 
ក៖ អ�� ឹងអ9កមីងជួយជHOបបនS ិចf សHOប់អ9កមីងUV ល់។ 
អ9កមីងគិតfេÂកពូមិនGEច់និស�័យ ឬក៏Eច់និស�័យ។ 
េប>សិនGៃថ,�មួយ`ត់Hតឡប់មកវ bញអ�� ឹង�៎? 
ខ៖ Hតឡប់មកវ bញ ក៏jចfដូចO៉ធមC¬េ�។ កូនេយ>ងធំHaង 
©ធមC¬ែមនf េB� ះHបែកក 9̀ f ែហងែលងមិនែលង�៎!។ 
ខ៖ ©OនេH`ះf9 ក់អីេ�េយ>ងjចេ�េម>ល។ េរ�ងលុយJក C̀ នេទ 
និ�យH$ប់អ�� ឹង។ 
ក៖ េយ>ងេ)ែត និ�យរមួេ`រពHសÀញ់`ត់? 
ខ៖ ហ9 ឹងេហ>យ។ 
ក៖ $៎ទ! មិនGHបJន់អីេទ? 
ខ៖ �៎! មិនHបJន់។ 
ក៖ �មួយេយ>ងÉ� ប់ពិ$កេHច>ន�ស់េហ>យអ�� ឹង? 
ខ៖ មកពីមីHសី Eច់±តខ@ A ំមិនេ�ែក�រមិនស« ីែឆ·ត។ ©ែឆ·ត 
បងបÁ ³នបេង¤ >តេយ>ងេ) ដល់f9 ក់េធ� >ប៉ុណÊ ឹង។ 
ក៖ $៎ទ! Oនអីែណ�ំកូនេ�ខំHបឹងេទ? 
ខ៖ �៎! ខំHបឹងេហ>យ។ 
ក៖ ៃថ,�មួយOនអ�គតល·  Oនេ�`ត់ធំេឡ>ង�ំេ�េរ�នសូHតអីេ�។ 
ខ៖ �៎! 
ក៖ ដល់េពល±� ច�ស់េ�េរ�ងHស¶លH`ន់េ��៎? 
ខ៖ �៎! 
ក៖ ហ9 ឹងអរគុណអ9កមីងែដល$នជHOបអំពីHបវតS ិជូរចត់ 
េហ>យនិងអ� ីមួយែដលេធ� >ឱ�អ9កមីងពិ$កេ)ក� AងចិតSអ�� ឹង�៎។ $ទ! 
េហ>យសងËឹមfអ9កមីង េ�ៃថ,មុខ និងល· Hបេស>រ េហ>យJន់ែតល· Hបេស>រ 
�ក់ទងនងឹjºហ៍ពិºហ៍។ អ�� ឹងខ@ A ំចង់ជHOបសួរេ�Jន់
�ក់ទងនងឹបងបÁ ³នវ bញម«ង។ អ�� ឹងO« យរបស់អ9កមីងេBC ះអី? 
ខ៖ េBC ះ �យយុ៉ម។ 
ក៖ �យយុ៉មហ9 ៎? 
ខ៖ �៎! 
ក៖ េហ>យ�យយុ៉មHស Iកកំេណ>ត`ត់េ)ឯ�? 
ខ៖ េ)ភូមិអង̈។ 
ក៖ ភូមិអង̈? 
ខ៖ ហ9 ឹងេហ>យ។ 
ក៖ ឃំុអី� ? 
ខ៖ សK¤ ត់±9 សរ។ 
ក៖ េខតS? 
ខ៖ េខតSកំពង់�ម។ 
ក៖ កំពង់�ម េហ>យចុះឪពុករបស់អ9កមីងេBC ះអី� ? 
ខ៖ េBC ះ ប៊ុន។ 
ក៖ ¬ប៊ុនហ9 ៎? 
ខ៖ ហ9 ឹងេហ>យ។ 



ក៖ $៎ទ! ចុះHស Iកកំេណ>ត`ត់េ)ឯ�? 
ខ៖ េ)រJរ។ 
ក៖ េ)រJរ េខតS? 
ខ៖ កំពូលអី� ? 
ក៖ Hស Iកសេ�½ រ? 
ខ៖ Hស Iកសេ�½ រ េខតSក�« ល។ 
ក៖ េខតSក�« ល? 
ខ៖ ហ9 ឹងឯង។ 
ក៖ $៎ទ! អ�� ឹងអ9កមីង�ំ$នេទf 
O« យរបស់អ9កមីងOនបងបÁ ³នប៉ុ�C ន�ក់? 
ខ៖ បងបÁ ³នែម៉ខ@ A ំអី? 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ បងបÁ ³ន៦�ក់។ 
ក៖ ៦�ក់? $ទ! �ំេBC ះពួក`ត់អត់? 
ខ៖ �!ំ 
ក៖ $៎ទ! ជHOបបនS ិចមក? 
ខ៖ ទី១េBC ះ េញÌន។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ រកនឹកមិនេឃ>ញ? 
ក៖ ពួក`ត់េ)េខតS�? 
ខ៖ េ)Gមួយ±ងខ@ A ំហ9 ឹង េ)អង̈។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ េBC ះ Í Îន។ 
ក៖ េBC ះ Í Îន? 
ខ៖ ហ9 ឹងេហ>យ។ មួយេទ�តេBC ះ ប៊ួន មួយេទ�តេBC ះ យុ៉ន មួយេទ�តេBC ះ jរ bន 
មួយេទ�តេBC ះ ខ@ A ំហ9 ឹង េBC ះ េយ�ន។ បងបÁ ³ន៦�ក់។ 
ខូចអស់េហ>យេ)ែត២េទសព�ៃថ,។ 
ក៖ $៎ទ! មូលេហតុអី$ន`ត់ខូច? 
ខ៖ `តមួ់យជម, ឺÉ� ក់Bម។ មួយេគយកេ�©យេ�ល េអ!៎ ©យេ�ល�ងំ៣ 
Hសី១ Hប Iស២។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ េគ©យេ�លមិនដឹងជំ�ន់�? 
ក៖ អ9កែដលHបកបមុខរបរសព�ៃថ,ែដលេ)សល់២�ក់ហ9 ឹង 
`ត់Hបកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖  ឥឡ_ វ`ត់�ស់ជ7េហ>យបងខ@ A ំបេង¤ >តហ9 ឹង �ស់ជ7េ)ផVះ។ 
ក៖ $៎ទ! អ�� ឹងបងបÁ ³ន±ងឪពុករបស់អ9កមីងOនប៉ុ�C ន�ក់ែដរ? 
ខ៖ អត់ដឹង។ អត់ែដលជួបអីេគ ដឹងប៉ុ�C ន�ក់ៗអត់ដឹងេaះ។ 
¬ំងពីfពីតូចមិនែដលសួរែម៉ឪf បងបÁ ³នប៉ុ�C ន�ក់អត់ដឹង។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ អត់ដឹង េគf±ងបងបÁ ³នខ@ A ។ំ jហ9 ឹង$នដឹងេ� 
េចះែត�ំេ�េរ�ង±ងបងបÁ ³ន±ងេ�ះអត់ែដល�ំ អត់ដឹងហC ង។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ អត់ដឹងសព�ៃថ,ប៉ុ�C ន�ក់? េគរង�ល់េ� អត់ែដល7ប់jន។ 
ក៖ $៎ទ! Eច់ 9̀  ែខ�រយះ? 
ខ៖ �៎! Eច់ែខ�រយះ¬ំងពីខ@ A ំេ)តូចេម� ៉ះ។ Eច់េ� មិនែដលäល់។ 
ក៖ អ�� ឹងបងបÁ ³នរបស់អ9កមីង �ងំ±ងO« យ�ងំ±ងឪពុក។ 
ពួក`ត់�ងំអស់ហ9 ឹងគឺ ពួក`ត់Hបកបមុខរបរ ឬក៏េ)េខតSេផ�ងៗ 9̀ ? 



ខ៖ េ)េខតSេផ�ង។ 
ក៖ $៎ទ! េផ�ងៗ? 
ខ៖ �៎! េពលែម៉ខ@ A ំកំពង់អង̈។ ឪខ@ A ំេ�ះេ)±9 aរ។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ �៎! េ)8, យ។ 
ក៖ អ9កមីង$នជHOបេ)បងបÁ ³នរបស់អ9កមីងOនប៉ុ�C ន�ក់មិញ? 
ខ៖ ១! 
ក៖ O9 ក់? 
ខ៖ �៎! អ�� ឹងេ)សល់២។ 
ក៖ សល់២ហ9 ៎? 
ខ៖ សល់២។ 
ក៖ $៎ទ! េ)សល់២ឥឡ_ វHបកបមុខរបរអី? 
ខ៖ `ត់�៎។ ខ@ A ំេa, រនំអន�មេ� េa, រេºតអ�� ឹងេ� 
តិចតួចH`ន់ចិ�� ឹមជីវ bតេយ>ង តិចតួចហ9 ឹង។ 
ក៖ ចុះពីមុនពួក`ត់េធ� >អី� ?  
ខ៖ ខ@ A ំអី? 
ក៖ បងបÁ ³នរបស់អ9កមីង។ 
ខ៖ បងបÁ ³នេ)ែត២�ក់ហ9 ឹង។ `ត់សÐ ³ងដក េ)ែHស។ 
ក៖ េធ� >ែHសចO¤ រហ9 ?៎ 
ខ៖ ហ9 ឹងេហ>យ។ 
ក៖ $៎ទ! អ9កមីងOនបងបÁ ³នរស់េ)េH¦Hបេទសេទ? aច់¸តិ? 
ខ៖ aច់¸តិ±ងក¹ Yយខ@ A ំ©Oន េគេ)8, យ។ ចប់ 9̀ 8, យ បងបÁ ³នែដលf 
កុឱំ�©េ�អ�� ឹង�៎។ បងបÁ ³ន¬©¬ហC ង មុនៗែម៉ខ@ Aឱំ�េគលុយ 
េ�ក៏Eច់ែខ�រយៈេគែលងឱ�េហ>យ។ 
ក៖ $៎ទ! `ត់េ)Hបេទស�? 
ខ៖ អូ! មិនសូវ�ំេទកូនHប Iសេអ>យ។ េ)Hបេទស�េទ? 
ក៖ េ)jេមរ bចែមន? 
ខ៖ ហ9 ឹងេហ>យ។ ប៉ុនមិនដឹងេ)Hបេទស�អត់ែដលäល់េគ។ 
ក៖ �ំេBC ះពួក`ត់េទ? 
ខ៖ មិន�ំេទ។ 
ក៖ មិន�ំហ9 ៎? 
ខ៖ មិន�ំ ដឹងfជំ�ន់េគេjយយូរេហ>យ ដឹងឱ�ែតម«ង។ 
ឥឡ_ វអត់O« យឪពុកេ�េគែលង7ប់jនេយ>ងេហ>យ។ 
ក៖ $៎ទ! សូមអ9កមីងជួយជHOបអំពីអ9ក�ែដលអ9កមីងf 
$ត់រកអត់េឃ>ញអូ? 
ខ៖ បងបÁ ³នខ@ A ំ៣�ក់ហ9 ឹង។ $ត់�ងំ៣�ក់ហ9 ឹង េ�េគfដឹងfKប់ 
ឬក៏រស់ខ@ A ំក៏មិនដឹង។ 
ក៖ $៎ទ! អ9កមីង`ត់�ងំ៣�ក់ហ9 ឹងេBC ះអី? មូលេហតុអី$នែបក 9̀ ? 
ខ៖ េយ>ងេធ� >�Ä៊ន។ េធ� >�Ä៊ន�ងំអស់។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ �ងំ៣ហ9 ឹង។ Hសី១ Hប Iស១ Hសី១ Hប Iស២។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ េធ� >�Ä៊ន។ 
ក៖ Hសីក៏េធ� >�Ä៊ន Hប Iសក៏េធ� >�Ä៊ន? 
ខ៖ ហ9 ឹងេហ>យ។ មួយេធ� >េ�É។ 
ក៖ $៎ទ! េBC ះអី� េគ? 
ខ៖ ១េBC ះ ប៊ួន។ ១េBC ះ យ៉ន់។ ១េBC ះ រ bន។ 



ក៖ $៎ទ! Jលហ9 ឹងែបកពី`ត់េ)កែន�ង�? 
ខ៖ ែបកេ)Hស Iក±ងខ@ A ំឯេ�ះ។ ±ងភូមិអង̈។ 
ក៖ អ!៎ េខតS? 
ខ៖ េខតSកំពង់�ម។ 
ក៖ េខតSកំពង់�ម។ េហ>យអ9កមីងjចជួយេរ�ប7ប់fែបករេប�ប�$នេទ? 
fេពលេ�Haប់ែត$ត់អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ ែបកេគជំ�ន់េ�ះ©ចូលេពញ។ ចូលេពញ$នេគៃវ 9̀ ហ9 ឹង±� ត់±� យ¬ហC ង។ 
ដឹង�Kប់ ដឹង�រស់។ ដឹង� ដល់�អត់ដឹង។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ ដឹងែតែបក ©េចះែតែបក¬ហC ង។ ដឹងKប់ ដឹងរស់ ដឹងេគេ�េ)8, យ។ 
េធ� >Gមួយ 9̀ េគរស់ េយ>ង$ត់សូន�។ 
ក៖ $៎ទ! É� ប់ឮសូរដំណឹងf `ត់េ�ដល់កែន�ង�? ដល់Hស Iក�េទ? 
ខ៖ អត់ែដលេស>បេaះ។ a, ត់សូន� O« យខ@ A ំមិនសូវអ9កប៉ុននិ�យអី¬ហC ង។ 
ដឹងែតេធ� >បុណ�េធ� >�ន អធិaF នេ�។ េពលកូនេ)រស់©វ bលមករកែម៉វ bញ។ 
ែម៉ខ@ A ំ�៎! 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ ខ@ A ំក៏អ�� ឹង េប>fបងរស់េ)jចមកជួបបងបÁ ³ន។ េប>មិនរស់េ)េទអត់។ 
ក៖ ចុះេប>`ត់Hតឡប់េ�កែន�ងHស Iកវ bញ Haប់ែតអត់េឃ>ញអ9កមីងអី? 
ខ៖ អត់េឃ>ញេ�បងបÁ ³ន។ 
ក៖ jចសួរេគ? 
ខ៖ �៎! ជូនJលសួរេគf ែម៉`ត់a� ប់ែខ�អីែខ� អ�� ឹងេ�
េ)ដល់េBC ះខ@ A ំអ�� ឹងេ� បងបÁ ³នH$ប់េពលfេ) មិនេឃ>ញេទ$ត់ឈឹងសូន�។ 
ក៖ $៎ទ! េEយaរOនaច់¸តិអីេ)ហ9 ឹងផង? 
ខ៖ �៎! Oន។ 
ក៖ អ9កមីងបច£ Aប�ន9អ9កមីងOនកូនប៉ុ�C ន�ក់? 
ខ៖ ៧Hប Iស៦ Hសី១។ 
ក៖ Hប Iស៦ Hសី១។ អ9កមីងjចជួយជHOបពីពួកេគ េហ>យេគេធ� >អីខ� ះឥឡ_ វ? 
ខ៖ របររកដូង។ ១Gងេឈ>។ 
ក៖ ទី១េBC ះអី� ? 
ខ៖ ទី១េBC ះ អ៊ុញ សំេអង។ 
ក៖ `ត់OនHគ¶aរេ)? 
ខ៖ ទី១េBC ះ សំេអង។OនHគ¶aរេហ>យ។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ មួយេទ�តេBC ះ េសង OនHគ¶aរេហ>យ។ េអ! jត jតOនHគ¶aរេហ>យ។ 
ក៖ $៎ទ!  
ខ៖ េសងOនHគ¶aរOន៣។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ េH¦ពីហ9 ឹងÂវ។ េលងេ) េអងេ) សុខ�ន់េ)។ 
ក៖ $៎ទ! ពួក`ត់េ)េរ�នខ�ះ? ឬក៏េធ� >Jរ? 
ខ៖ ឈប់�ងំអស់។ 
ក៖ ឈប់�ងំអស់។ េធ� >Jរ? 
ខ៖ រកដូងjអូន។ មុខរបរដូង។ 
ក៖ ពួក`ត់É� ប់េធ� >Jរ េ�េធ� >JរេH¦Hបេទសេទ? 
ខ៖ អត!់ 
ក៖ $៎ទ!  
ខ៖ េ)ែតក� AងHបេទស Oនេ��Oនែតហ9 ឹង។ 
ក៖ េហ>យអ9កមីង ពួក`ត់អត់ចង់េ� ឬក៏មិចែដរ? 



ខ៖ អត!់ 
ក៖ អត់ ចង់េ)ក� AងHស Iកណ៎? 
ខ៖ េ)ហ9 ឹងHស Iកេយ>ងហ9 ឹង។ 
ក៖ រកសីុ¬មកO� ំង? 
ខ៖ ¬មកO� ំងេញ>សBមេយ>ង�ងំប៉ុ�C ន$ប៉ុន9 ឹងកូន។ 
ក៖ $៎ទៗ! អ9កមីងសិខ�ពរបស់អ9កមីង7ល់ៃថ,មិចែដរ? 
ខ៖ សុខ�ពfឈឺែលងនិ�យ ឈឺសព�មុខ។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ ឈឺែលងជម, ឺ ក៏សព�មុខអស់េហ>យជម, ឺេHច>ន។ 
ក៖ មិច$នអ9កមីងដឹង? 
ខ៖ ដឹងេ�ថត។ 
ក៖ េ�ថតេពទ�េគfមិចខ�ះ? 
ខ៖ េយ>ងដូចfគីសេ)ក� Aងេថ�>មអ�� ឹង�៎។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ េប>សព�ៃថ,©មិនែដល$នេ�ថតេទ�ត។ ប៉ុនេ�ថតអស់៨មុឺនេ�ថត។ 
ក៖ $៎ទ! គីសក� Aងេថ�>ម េH`ះក� Aង? 
ខ៖ អត់OនេH`ះេទ មិនដឹងfេយ>ងផឹកf9 ។ំ សព�ៃថ,ហ9 ឹង©ដឹងរÂយអីេ)? 
មិនែដលថត។ 
ក៖ $៎ឲទ!  
ខ៖ េហ>យេយ>ងេខ�យអ�� ឹង�៎។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖H`ន់fចង់ដឹងេម>លជម, ឺេយ>ងអីខ� ះ? 
េចះែតេនះេ�េគfេយ>ងេខ�យស�� ក់a« ។ំ ឈឺេºះ ឆ· ឹងៃដហ9 ឹង។ 
ក៖ $៎ទ! អ�� ឹងjJរៈរបស់អ9កមីងUV ល់មិចែដរ? OនjរមCណ៍មិចែដរ? 
ខ៖ សព�ៃថ, ©ដូចក� AងខX Yនេយ>ងបិបុឹៗ ដូចរេប�បឈឺក� AងខX Yនអ�� ឹង។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ េចះែតេធ� >JរលុបÂងក� AងចិតSេ�©។ 
ក៖ េភ�ច? 
ខ៖ �៎! េភ�ចេ�f ៃថ,�? ៃថ,ហ9 ឹង។ េយ>ងេម>លមិនេឃ>ញអីផង 
េយ>ងOនលុយេចះែតថតឱ�េគដឹង? 
ក៖ $៎ទ! ពិនិត�Jន់ែតេHច>នេឃ>ញJន់ែតេHច>ន។ 
ខ៖ Jន់ែតេHច>នJន់ែតភ័យេHច>ន។ េយ>ងអត់Oនលុយេយ>ងភ័យ  
េ�េចះែតហីុៗ¬ហC ង។ 
ក៖ $៎ទ! ធមC¬ៗេ�? 
ខ៖ �៎! េចះែតធមC¬ៗេ�។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ រកសីុ¬មដំេណ>រេ�ធមC¬។ 
ក៖ Jលពីេ)េកCងអ9កមីងេរ�នេ)�? 
ខ៖ េ)Hស Iកភូមិអង̈។ 
ក៖ ភូមិអង̈ហ9 ៎? $នទីប៉ុ�C ន? 
ខ៖ f9 ក់ទី២ជំ�ន់ហ9 ឹង។ �សៗ! ទី១ ទី២ហ9 ឹង។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ $នែតប៉ុណÊ ឹងទី២ ទី១ហ9 ឹង ចូលក៏សិស�aÂយុវជនអីអ�� ឹងេ�។ 
ចូលេគហ9 ឹងឯង ដល់ពីជំ�ន់ហ9 ឹងមកឈប់េរ�នរហូត  $នេចញមករកសីុ 
មកេ)Hស Iហ9 ឹង ពីជំ�ន់jពត។ 
ក៖ Jលហ9 ឹងទី១ ទី២ប៉ុនៗ�អ9កមីង? 
ខ៖ jយុ៣ ៩ ៧ដន់ដប់។ 



ក៖ $៎ទ! Jលហ9 ឹងេរ�នពូែកណ៎? 
ខ៖ ពូែកេហ>យ Hសះអូ Hសះjមិនេចះផង។ ដូចfមិនយកចិតSទុកEក់។ 
ក៖ េប>រកសីុពូែកហ9 ?៎ 
ខ៖ រកសីុ©អត់Oនរបរធំ េយ>ង C̀ នលុយ រក¬មដំេណ>រតិចៗេ�។ 
©អត់Oនរបរធំ េប>Oនលុយធំេ�¬មេគធំែដរ។ 
េយ>ង$នHតឹមែតលក់ដូរកំបិចកំប៉ុកអចីឹងេ��៎។ 
ក៖ $៎ទ! អរគុណអ9កមីងែដល$នជHOប។ 
េហ>យចង់ជHOបសួរអ9កមីងមួយេទ�តf �ក់ទងសព�ៃថ, 
េហ>យនិងពីមុនសHOប់អ9កមីងUV លខុសែប�ក 9̀ �៉ងមិចែដរ? 
ខ៖ ែដររកសីុអី� ? 
ក៖ ជីវ�ព ឬក៏សុខ�ពអ�� ឹង�៎? 
ខ៖ ធមC¬ ធមC¬េទរកសីុ សុខ�ពមួយហ9 ឹង¬មដំេណ>រ។ 
ក៖ ធមC¬ៗហ9 ៎? 
ខ៖ ធមC¬ៗ© េប>អ�� ឹងេយ>ង$នេ�Oនឯ�? េប>មិនលក់ដូរធំដុំេ�©Oន។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ េយ>ងHត_វកំបិចកំប៉ុក មិនសូវOនេទ ផVះជួលេគ។ 
ក៖ $៎ទ! េហ>យផVះហ9 ឹងជួល១ែខប៉ុ�C ន? 
ខ៖ ១ែខ១០មុឺន។ 
ក៖ ផVះ�ងំអស់ហ9 ឹង? 
ខ៖ �ងំបូកសរុបេ�៧ ៨ដន់ដប់មុឺន �ងំទឹក�ងំេភ� >ង។ 
ក៖ ទូÂយ�ស់អ9កមីង។ aច់¸តិអី� ? 
ខ៖ អត់េទ! ដូចfមកេបះដូងអ�� ឹងេ�äល់េគេ� �ក់ទងផVះហ9 ឹងេ� េឃ>ញ។ 
ក៖ ទុកេ�លហ9 ?៎ 
ខ៖ �៎! ©លអ�� ឹងេ�េយ>ងjចf េa, រលក់នំលក់អី$ន 
©©លហុយេ�មិនសូវអី េល>េគេល>ឯង។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ េយ>ងរក�OនផVះfធូរៃថ�។ េប>ផVះធំល� ឹងេល� >យៃថ�ថ� ³រក៏េល>សហ9 ឹងេទ�ត។ 
ក៖ $៎ទ! jហ9 ឹងធំ¬អ9កមីង ដំបូលជិតអត់អ9កមីង? 
ខ៖ ជិត! ±ងេល>១Gន់េទ�តហ9 ៎។ 
ក៖ អ!៎ អ�� ឹងjចេ)$ន 9̀ េHច>ន? 
ខ៖ $ន 9̀ េHច>ន េ)មួយកូនេ�។ 
ក៖ ផVះហ9 ឹងអ9កមីងជួលEច់ែមនេទ? 
ខ៖ ជួលEច់។ 
ក៖ ១០មុឺនអ9កមីង? 
ខ៖ បនVប់២េទ�ត។ 
ក៖ ចុះ±ងេល>អ9ក�េ)? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ អូ! Õហ� ីឱ�េទ�ត? 
ខ៖ O� ស់េគទុកេ�ល។ េយ>ងមិនេ�ប៉ះºល់េ$ះេគេទ។ 
ក៖ អ៎ៗ ! 
ខ៖ េaរេល>េគ និ�យរមួប៉ះºល់ែត±ងេHJម។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ ែថ±ងេHJមកុំឱ�7យេ��? 
ក៖ aC នែតេគជួលEច់�ងំអស់ហ9 ?៎ 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ អូ! Oនដូងេទ�ត? 
ខ៖ ដូងេគហ9 ឹង។ 



ក៖ នុះ២! 
ខ៖ jហ9 ឹងaកីដូង�ប។ O� ស់េគេធ� >ឱ��បេ) កុឱំ�េគេឡ>ងេ�េល>។ 
ក៖ ដូងែផ� េគយូរៗមកេបះម«ងហ9 ?៎ 
ខ៖ �៎! េបះតO� ស់េគមក។ 
ក៖ អ9កមីង�ក់ទងេ�ហ9 ឹង មÖ ³បវ bញ។ 
JលពីេកCងអ9កមីងÉ� ប់េរ�នចំអិនមÖ ³បពីឪពុកO« យ ឬជីដូនជី¬េទ? 
ខ៖ បK× ត់បេHងÌនមក េចះែតពីេគេ�។ 
េម>លលិចេម>លេក>តេ�េចះjចជួយយកចិតSទុកEក់េ�។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ ហ9 ឹងេហ>យ។ 
ក៖ jចេធ� >$នហ9 ៎? 
ខ៖ េធ� >$នមÖ ³បអីក៏េចះសព�Hគប់ មិនែមនfអួតខX Yនេទ។ 
ក៖ $នេHច>នមុខណ៎អ9កមីង? 
ខ៖ �៎! ប៉ុននំ ចំណីអីអ�� ឹងេ�។ េម>លេគេម>លអីេ� jចfេចះយល់េ�។ សÐ ³ង 
ដក េម>លេគេ�េចះែតយល់។ 
ក៖ $៎ទ។ 
ខ៖ េចះយល់�ងំអស់។ ©អត់Oនខុសអី¬�។ 
ក៖ សHOប់អ9កមីងUV ល់អ9កមីងចូលចិតSពិaរមÖ ³បអីែដរ? 
ខ៖ ធមC¬ Oនហូបអីហូបហ9 ឹង ឱ�ែតfOន OនHតីហូប Oនaច់Hជ_ក 
ក៏ហូប។ េប>aច់េ`មួយអត់េចះ។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ aច់េ`អត់េចះេទ េប>ហូបធមC¬។ 
ក៖ អ�� ឹងវ bញហ9 ៎? 
ខ៖ �៎! aច់េ`¬ំងពីេដ>ម ែម៉ខ@ A ំក៏អត់ បងខ@ A ំក៏អត់ ខ@ A ំក៏អត់ អត់៣�ក់។ 
ក៖ $៎ទ!  
ខ៖ Eក់$សែតហC ង។ 
ក៖ $ស? 
ខ៖ ឈឺ។ 
ក៖ អ!៎ 
ខ៖ ឈឺ¬ហC ង វ bល¬ហC ងបងខ@ A ំ។ អូ! កÁ Yតផងអីផង 
កÁ Yតផងៗទន់ខX Yនេដ>រមិនចង់រចួ។ 
ក៖ អ�� ឹងវ bញហ9 ៎? 
ខ៖ �! ខ@ A ំ©ប៉ះ$នប៉ុនេធ� >ឱ�េគ$ន ឱ�កូនេ�$នហូប ប៉ុនfហូប 
ហូបមិនេក>ត។ 
ក៖ អត់Oនរស់Gតហិ9 ៎? 
ខ៖ អត់OនfេខØ >មអី ©េលបមិនរចួ។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ អ�� ឹង ែម៉ខ@ A ំក៏អ�� ឹងេលបមិនរចួ។ 
ក៖ ខ@ A ំ$នaច់េ`អីេអម។ 
ខ៖ េអម អូ! Oនaប់េ`េទa· តGងេគបំផុត។ ©a· ត 
ប៉ុនមកពីេយ>ងមិនេចះ។ 
ក៖ $៎ទ! អ9កេផ�ងេគjចពិaរ$នហ9 ?៎ 
ខ៖ $ន កូនេ�$ន�ងំអស់។ អត់ែតអ៊ុ§មួយេទ©មិនេចះ។ 
ក៖ សHOប់អ9កមីង�ក់ទងនងឹចេHមÌងអ9កមីងចូលចិតSចេHមÌងអី� ែដរ? 
ខ៖ អីេគ? 
ក៖ ចេHមÌង�៎? 
ខ៖ ចេHមÌងឱ�ែតេគេHចÌងេ� ដូចចូលចិតS�ងំអស់ ដូចHត_វែភ9ក�ស់ៗ។ 



ក៖ $៎ទ! ចុះ�ក់ទងេរ�ង�គវ bញ អ9កមីងចូលចិតSេរ�ងអីែដរ? 
ខ៖ មិនែដលសូវ$នេម>ល មិនែដល$នេម>លផង  េHºះមិនែដលេចះេម>លអីផង 
េប>ទូរស័ពVមិនេចះផង េប>អត់។ 
ក៖ $៎ទ! េពលទំេនរៗអ9កមីងចូលចិតSេធ� >អីែដរ? 
ខ៖ េធ� >អី�  ចង់ែតេដ>រលក់ដូរ។ C̀ នJរអី 
េយ>ងលក់ដូរេ�$នតិចតួចេ�H`ន់$នលុយហូបបនS ិចេ�។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ គិតដល់ៃថ�ផVះ ៃថ�សែម�ងេគេ�។ �សៗ! ©គិត$នែតប៉ណុÊ ឹង។ 
ក៖ អ9កមីងចង់ែថមេភ� >ងអត់? 
ខ៖ តិចេទ�ត$នេa, រ។ 
ក៖ jេនះេa, រេហ>យេ)អ9កមីង? 
ខ៖ េa, រេហ>យ។ 
ក៖ H`ន់ែតែថមេភ� >ងហ9 ៎? 
ខ៖ ែថមេភ� >ងេ�។ 
ក៖ $៎ទ! 
េហ>យអ9កមីង¬ំងពីេកCងមកដល់ឥឡ_ វអ9កមីងÉ� ប់េដ>រេលងេ)េខតS�ខ�ះ? 
ខ៖ មិនែដល េពលមក$ត់ដំបងេនះេដ>រេស�ម7បេដ>រJវុលម² A ំហ9 ឹង។ 
មិនែដលេដ>រ8, យដល់�ដល់ណីអត់ែដរ។ ខ@ A ំមិនែដរេ�េទ ពីេដ>មក៏មិនែដរ។ 
ក៖ េ�ដល់េស�ម7បអ9កមីងេ�េលងឯ�ខ�ះ? 
ខ៖ េ�អង̈រ។ 
ក៖ េ�អង̈រ? 
ខ៖ អស់េហ>យេ�អង̈រ។ អង̈រតូច អង̈រធំប៉ណុÊ ឹង។ 
ក៖ េ�ហ9 ឹង េ�GÀន ឬក៏េ�Gម៉ូ តូ ឬក៏មិចែដរ? 
ខ៖ Jលហ9 ឹងរកសីុេ)េស�ម7ប។ រកសីុេ)េស�ម7បេ�េលងអង̈រធំេ� 
េHºះកូនf ែម៉េ�េ)$ត់ដំបង មក$ត់ដំបងេO៉� ះេហ>យេ)សព�ៃថ, 
សំុេBC ះេគមកេ)។ 
ក៖ េ�េស�ម7បប៉ុ�C ន89 ំ? 
ខ៖ ចូល$នជិត៥ ៦89 ំ។ 
ក៖ អ!៎ 
ខ៖ េ)ហ9 ឹងេ)រកសីុ េ�កូនបបួលf ែម៉េ�េ)$ត់ដំបង 
ក៏េចញមកពីេស�ម7បមក$ត់ដំបងហ9 ឹងេ�។ 
ក៖ េEយaរខ@ A ំHស Iកកំេណ>តេស�ម7បែដរ។ អ9កមីងេ)ម² A ំ�? 
ខ៖ េ)ផ�រេល>។ 
ក៖ ផ�រេល>? 
ខ៖ េ)ផ�រេល> េ)Äងaច់ែឆ¤អីេទ? ©មិនសូវäល់ េ)ផ�រេល>។ 
ក៖ ហ9 ឹងេហ>យ េEយaរេម>លេ�អ9កមីងដូចOននិស�័យែខC រអង̈រ។ 
ខ៖ ហ9 ឹងេហ>យ។ 
ក៖ ខ@ A ំែខC រអង̈រែដរ។ 
ខ៖ អូនេ)េស�ម7ប? 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ Hស Iកកំេណ>ត? 
ក៖ Hស Iកកំេណ>តេស�ម7ប។ 
ខ៖ �៎! 
ក៖ $៎ទ! ខ@ A ំេ)±ងដុំែដក។ 
ខ៖ អូ! ដុំែដកមកេល>ឯេណះអី? 
ក៖ $៎ទ! 8, យ�ស់។ 
ខ៖ អ!៎ 8, យ។ 



ក៖ អ�� ឹង�ក់ទងតÕនS ីHក IមHគ¶aរអ9កមីង Oនអ9កេចះេលងតÕនS ីេទ?  
ខ៖ អត!់ 
ក៖ ចុះ�ក់ទងនងឹ±ងែផ9កកីÀHបEល់ ឬក៏$ល់�ត់Oនអ9កចូលចិតSេទ? 
ខ៖ មិនសូវអ៊ុ§មិនសូវដឹងកូន ចូលចិតS មិនចូលចិតSេយ>ងមិនដឹងកូន។ 
ក៖ ចុះកÕនV ឹមa7Ù ©Ù ន់ ÀំÂវ ចូកកំពឹសអ9កមីងចូលចិតSេទ? 
ខ៖ មិនែដល អត់ដឹងេគផង។ អត់សឹងហC ងេយ>ងមិនែដលäល់។ 
ក៖ ផVះរបស់អ9កមីងពីេដ>មaងសង់ពីេឈ> ឬពីថC? 
ខ៖ jសី។ 
ក៖ jសីហ9 ?៎ 
ខ៖ jសី។ 
ក៖ $៎ទ! សសរេធ� >ពីអីអ9កមីង? 
ខ៖ សសរjសីែដរ Jលពីដំបូង។ 
ក៖ អ!៎ 
ខ៖ Jលពីដំបូងសសរjសី មកពី$៉កអ�� ឹងេ� សសរេឈ>។ 
ក៖ ចុះដំបូលេធ� >មកពីអី� ? 
ខ៖ ស�_ វ! 
ក៖ ជÚ ងំ? 
ខ៖ ជÚ ងំJលេ�ះ ស័ង¤សី ចិេ� Ìងដី ស័ង¤សី ជÚ ំងដី។ 
ក៖ ចុះបងÁ Yចេធ� >ពីអី� ? 
ខ៖ បងÁ Yចេយ>ងចេម�>មហ9 ឹង។ 
ក៖ ផVះjសីអ�� ឹងធំអត់? 
ខ៖ ធំ ប៉ុនកូនខ9ង។ 
ក៖ ធំមួមកូនខ9ងហ9 ៎? 
ខ៖ ធមួំយកូនខ9ង ផVះធំេយ>ងេ)�មអ�� ឹងេ¥មួយកូនខ9ង។ 
ក៖ $៎ទ! ផVះហ9 ឹងអ9កមីងaងសង់ខX Yនឯង ឬក៏ជួលGង? 
ខ៖ aងសងGមួយែម៉េ)Jលពីខ@ A ំេ)េសV >រៗហ9 ឹង�។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ Gមួយែម៉េ� GមួយកូនGងស« ីទីេគ៣ ២�ក់មកជួយេ�។ 
OS យខ@ A ំេចះH$ប់fេធ� >ឱ�េគមួយអេ�� ះមួយេ�ផVះស�_ វប៉ុ�C នេ� 
ផVះហ9 ឹងដូចHសណុកេធ� >ហ9 ឹង។ 
ក៖ $៎ទ! ប៉ុ�C នៃថ,$នេហ>យអ9កមីង? 
ខ៖ ហីុ! ចូល៤ ៥ៃថ,ែដរហ9 ឹង។ 
ក៖ $៎ទ! អ9កមីងÉ� ប់េរ�នជំ�ញអីខ� ះពីមុនេទពីេដ>ម? 
ខ៖ ពីេដ>មខ@ A ំមិនOនអីេទ។  
ក៖ ដូចGតមÜញ Eដំំ�អំីចឹង? 
ខ៖ អ!៎ ែម៉ខ@ A ំតÜញ តÜញHកO៉។ ម៉ុងសួរអីចងឹ`ត។់ �សៗ! 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ េHºះខ@ A ំក៏©មិនសូវែដលយកចិតSទុកEក់េ)េសV >រ។ 
ក៖ $៎ទ! អត់សូវយកចិតSទុកEក់ �ប់jរមCណ៍ហ9 ?៎ 
ខ៖ េ)�ំេ`ហ9 ឹងេ)តូចៗ េ�យកេ`។ `ត់េ�តÜញេទ។ 
ក៖ $៎ទ! អ9កមីងÉ� ប់េឡ>ងេ¬9 តអត់? 
ខ៖ អត់ អត់ែដលេឡ>ង។ 
ក៖ ចុះេឡ>ងដូង? 
ខ៖ កូនេ�។ 
ក៖ É� ប់ចិ�� ឹមសត�អត់? 
ខ៖ ចិ�� ឹម ចិ�� ឹមHជ_ក។ 
ក៖ ចិ�� ឹមHជ_ក ចិ�� ឹម$នេHច>នអត់? 



ខ៖ េយ>ងេHច>នែដរ ចូល៥ ៦កÜល។ េយ>ងេ)Hស Iក� 
េ)Hស Iក$ន៥០គីឡ_ អ�� ឹងេ�។ លក់$នជំ�ន់ហ9 ឹង ៣០ ៤០មុឺនមួយ។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ ចិ�� ឹមHជ_កេ�ជូនJល$នេធ� >ផVះសែម�ងេ�។ Jលេ)ពីេគហ9 ឹង�។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ $នប៉ុណÊ ឹង។ 
ក៖ ក« ីHសៃម៉របស់អ9កមីង ធំេឡ>ងចង់េធ� >អីែដរ? 
ខ៖ អី? 
ក៖ Jលពីេ)េកCងÉ� ប់Hសៃមf ធំេឡ>ងចង់េធ� >អីេទ? 
ខ៖ គិតរកែតសីុហ9 ឹង Oនចង់េធ� >អី� ។ េយ>ង C̀ នលុយ C̀ នJក។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ ©អត់លុយ។ ចង់រកសីុេjយធំេយ>ង C̀ នលុយ C̀ នេដ>ម។ 
េ)កបំុិកកបំ៉ុកអចីងឹេ�។ 
ក៖ $៎ទ! េហ>យអ9កមីងជួយជHOបបនS ិចf ឥឡ_ វខ@ A ំ$នប�� ប់េហ>យ។ $ទ! 
េEយaរខ@ A ំអស់សំណួរេហ>យ ប៉ុែនSមុនប�� ប់ខ@ A ំជHOបេ�Jន់អ9កមីងf 
េ`លបំណងៃនJរសO� សនេ៍នះខ@ A ំអរគុណអ9កមីងេHច>នែដល$នផ«ល់JរសO�
ស 
គឺេដ>ម�ីរក�ទុកេ)ជីវHបវតS ិUV ល់ខX Yនរបស់អ9កមីងេដ>ម�ីទុកដល់កូនេ�ជំ�ន់
េHJយ$នេរ�នសូHត េហ>យ±ងaកលវ bទcល័យ±ងខ@ A ំហ9 ឹង 
ក៏$នេរ�នសូHតជីវHបវតS ិអ9កមីងUV ល់។ $ទ! អ�� ឹងមុននងឹប�� ប់ 
េត>អ9កមីងOនមតិេ�បលអីសHOប់ដល់កូនេ�ជំ�ន់េHJយេដ>ម�ីជួយឱ�`
ត់េធ� > េហ>យឱ�`ត់HបឹងែHបង ដូចែដលមីងកំពុងHបឹងែHបងែដរអ�� ឹង�៎? 
ខ៖ េប>េគOនលុយ េប>េយ>ងOនលុយេចះែតែបកេឆ�ងរកេនះ រកេ�ះេ�។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ េយ>ងអត់Oនសីុឈ� Yលេគ រកចិ�� ឹមជីវ bតខX Yនឯងរហូត។ មុខរបរខX Yនឯងេ�។ 
ក៖ $៎ទ! ចុះកូនៗអូ? 
ខ៖ ហ9 ឹងេហ>យកូន។ 
ក៖ ចងឱ់�`ត់េធ� >អ�� ឹងហ9 ៎? 
ខ៖ េ) េប>©Oនលុយេប>ករបរេ� េប>អត់Oន©ធមC¬រហូត 
សីុ¬មកO� ំងេញ>សBមេយ>ងរហូត។ 
ក៖ $៎ទ! 
ខ៖ េយ>ងអត់Oនេដ>មOនទុន។ 
ក៖ អ�� ឹងខ@ A ំអរគុណ�ស់អ9កមីង។ អ�� ឹងខ@ A ំជHOបÂហ9 ឹងសូមសុខសបÜយ�។ 
ខ៖ �៎! សុខសបÜយ៕ 


