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គឺU4ក Vម0រXររបស់គេ42ង4បវត- ិ _̂ ល់ខ̀ aនរបស់4បUជនកមc PU ។ 
េហMយគេ42ងេនះ4តdវ6ន4eំ4ទេSយfកលវ gទhល័យមួយែដល2នេQR ះl 
BYU េ9សហរដTpេមរ gកផងែដរ។ 
េហMយគេ42ងមួយេនះ2នេវបផqយែដលpចេpយអ៊t4ប VសចូលេvេមMលព័ត៌2
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គឺេដMម�ីរកqទុក4បវត- ិរបូ _̂ ល់ខ̀ aនរបស់េយMង2% ក់ៗេដMម�ីេpយ6ន0ន់ែតយូរអ
ែង�ង េហMយនិងpចេpយកូនេ� 
ឬកដូ៏ច�ងខO P ំេរ�នសូ4តអំពីអ៊t4ប Vស _̂ ល់ផងែដរ។ 
អ�� ឹងេដMម�ីកុំេpយ�តេពលេវ*យូរ ខO P ំស23 សេv0ន់អ៊t4ប Vស អ៊t4ប Vសគុជ 
^ន់។ បច� Pប�ន%អ៊t4ប Vស2នpយុ ែប៉តសិបG% ំេហMយ 
េហMយអ៊t4ប Vសរស់េ9កE Pងភូមិទូក�ឯក សX� ត់ទូល�ឯក 4ស Vក6ត់ដំបង 
េខត-6ត់ដំបង។ ណ៎អ៊t4ប Vស? 
ខ៖ 4ក Vង6ត់ដំបង។ 
ក៖ 4ក Vង6ត់ដំបង។ 6ទ! ខO P ំនិងជ42បសួរមួយេv0ន់អ៊t4ប Vសែតម ង 
អ៊t4ប Vសសូមជួយជ42បេQR ះេពញរបស់អ៊t4ប VសេpយខO P ំ6នដឹងផង? 
ខ៖ 6ទ! ខO P ំេQR ះ គុជ ^ន់។ 
ក៖ 6ទ។ អ៊t4ប Vស2នេQR ះេ¢េ4£េទ? 
ខ៖ អរ! ខO P ំមកពីជំរុ¤មកេគេ¢ �ធូ ¥យfយធូ។ 
ក៖ អ�� ឹង6នន័យl 2នេQR ះ �fយធូ េហMយ2ន¥យfយធូផង។ 
ខ៖ 6ទ! 4បពន¦ខO P ំេគេ¢¥យfយធូ។ 
ក៖ 6ទ។  
ខ៖ ដល់ខO P ំ�fយធូ។ 
ក៖ េហMយចុះឥឡd វេ9©? 
ខ៖ ខូចេហMយ។ 
ក៖ ប៉ុªR នG% ំេហMយ? 
ខ៖ ពីរG% ំUងេហMយ ៃថ<ែខ46ំមួយ ៃថ<ដប់ ែខ46ំមួយ ពីរ«ន់ៃម3 
eត់pនិច�កមRេហMយ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ សន់2ត់l ពីរG% ំកន¬ ះេហMយ។ 
ក៖ 6ទ! ពីរG% ំកន¬ ះេហMយណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ អត់េសអ៊t4ប Vស 0លពីេ9េកRងអ៊t4ប Vសេ4£ពីេQR ះ fយធូ 
អ៊t4ប Vស2នេQR ះេ®េផ¯ងេទ�តេទ? 
ខ៖ អត់េទ! េQR ះែត^ន់ៗហ% ឹងឯង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ អ៊t4ប Vសសូមជួយជ42បpយុរបស់អ៊t4ប Vសម ងេទ�ត? 
ខ៖ ខO P ំpយុែប៉តសិបេហMយ។ 



ក៖ េបMសិនUេយMងគិតUG% ំែខR រ េតMេគេ¢G% ំអី ែខអី ៃថ<អីអ៊t4ប Vស? 
G% ំកំេណMត©៎? 
ខ៖ G% ំកំេណMតខO P ំេកMតេ9ៃថ<ទីដប់46ំបី ែខមក° 
G% ំមួយ«ន់46ំបួនរយfមសិប46ំមួយ។ 
ក៖ 6ទ។ េបMសិនUគិតG% ំែខR រេគេ¢G% ំអីអ៊t4ប Vស? 
ខ៖ ែខបុស¯។ 
ក៖ G% ំអី? 
ខ៖ G% ំ�ល។ 
ក៖ G% ំ�ល ែខបុស¯! ៃថ<អី? 
ខ៖ ៃថ<4ពហស�ត±។ 
ក៖ 6ទ។ អរគុណអ៊t4ប Vសែដល6នជ42បក់ទង និងៃថ< ែខ G% ំ។ 
េហMយសំណួរមួយេទ�តក់ទង និង(f 
េ4£ពី(fែខR រអ៊t4ប Vសpចនិ¥យ(fអីេផ¯ង6នេទ�តេទ? 
ខ៖ ខO P េំចះ(f6°ងំេ4«ះជំªន់េរ�នេ9អក¯រ6°ងំ©៎! េគនិ¥យ 
ប៉ុនឥឡd វេនះអួល4តេ²កអស់េហMយ។ 
ក៖ 6ទ! អ៊t4ប Vស។ អ�� ឹង(f6°ងំនិ¥យ6ន pចសរេសរ6នេទ? 
ខ៖ 6ទ! សរេសរ6ន។ 
ក៖ pន6នេទ? 
ខ៖ pន6ន។ 
ក៖ 6ទ។ ចុះ(fែខR រវ gញ អ៊t4ប Vសpចសរេសរ6នpចpន6នេទ? 
ខ៖ សរេសរ6ន ប៉ុនល³ Uង(f6°ងំ។ 
ក៖ េSយfរ ¬́ ប់េ9ហ% ឹងf_ ត់េហMយ។ 
ខ៖ 6ទៗ។ 
ក៖ 6ទ។ អ�� ឹងេ4£ពី(fែខR រ (f6°ងំ 
េតMអ៊t4ប Vសក់ទង(fៃថអ៊t4ប Vសpចនិ¥យ6នេទ? 
ខ៖ អត់េទ! ខO P ំេv4ពំែដនៃថែដរ 
ែតµ¥៉ប់េយMងពិ6កេ4បMចិត-េហMយខ¶ ិលចង់េរ�ន។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េបMេកRងៗេចះៃថ។ 
ក៖ 6ទ។ អ៊t4ប Vសជួយជ42ប4ស VកកំេណMតរបស់អ៊t4ប Vស េកMតេ9ភូមិ©? 
4ស Vក©? េខត-©ែដរ? 
ខ៖ 6ទ! ខO P ំUអ%កេ«ធ±fត់! េ·ធ±fត់©៎? ខO P ំេកMតេ9ភូមិេeក ឃំុដងឡង 
4ស Vក60ន េខត-េ«ធ±fត់។ 
ក៖ 6ទ! អ៊t4ប Vស។ អ�� ឹងបច� Pប�ន%អ៊t4ប Vសរស់េ9ភូមិ©? ឃំុ©? 4ស Vក©? 
េខត-©? 
ខ៖ េនះមកសព�ៃថ<េនះឯង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ភូមិទូល�ឯក សX� ត់ទូល�ឯក 4ក Vង6ត់ដំបង េខត-6ត់ដំបង។ 
ក៖ អូេខ! អ៊t4ប Vស។ អ�� ឹង! អរគុណអ៊t4ប Vសែដល6នជ42បអំពី4ស VកកំេណMត 
េហMយនិងលំេ9បច� Pប�ន%។ ប៉ុែន-អ៊t4ប Vសpចជួយជ42ប6នេទl 
េហតុអី6នអ៊t4ប Vស6នប¹ Fរពី�ងេ«ធ±fត់មក0ន់ អរ! 
ប¹ Fរពីេខត-េ«ធ±fត់មក0ន់6ត់ដំបង េហMយបª_ ប់ពីេខត-េ«ធ±fត់ 
និង6ត់ដំបង េតM2ន4បវត- ិជូរចត់ឆ¬ង0ត់េv© េvណីេទ�តេទ? 
ខ៖ ល³ ©ស់! ែដល6នសួរពី4បវត- ិេយMងដិតដល់ពីេដMម។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 2% ក់ៗសុទ¦ែត2ន4បវត- ិ។ ខO P ំ0លែដលេ9េ«ធ±fត់ខO P ំេរ�នf* 
េគេ¢ដូចf*6°ងំ។ 



ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ f*បឋមសិកqេ9វត-រលកសរ©៎?។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េ9េ«ធ±fត់ហ% ឹង! វត-រលកសរហ% ឹង2ន 
ដល់េរ�នចប់l% ក់ដូចេគេ¢េeងេយ�ងអង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ មជ¼ិមវ ½យទីមួយ ក៏អស់l% ក់េរ�ន ខO P ំេvេរ�នេ9េ«ធ±fត់4ក Vង 
f*េ«ធ±fត់4ក Vងl% ក់ទី! េគេ¢មជ¼ិមST នទីពីរ េហMយ6នដល់ឧត-មST ន 
ចុងG% ំេឡMង6នេយMង4បឡងជលី0។ 0លេ©ះ©៎? 
ក៖ 6ទ។ េរ�ន6នេ4ចMន? 
ខ៖ 6ទ។ រចួអស់l% ក់េហMយ េខត-ងំមូលែតប៉ុហ% ឹង។ 
ក៖ 2នែតប៉ុហ% ឹងណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ អត់2នអនុវ gទhល័យ អត់2នអីេទក៏ខO P ំ 2ខO P ំeត់េធ� M4គdេ9ហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ eត់ជួយផ¹ aចេផ MមខO P ំ េហMយខO P ំក៏េរ�នេ96ត់ដំបង 6ន2នអនុវ gទhល័យ 
េ9េ«ធ±fត់អត់ន់2នេទ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ អ�� ឹងខO P ំេរ�នេ9មុនីវង¯េយMងហ% ឹង វ gទhល័យ4ពះមុនីវង¯។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 0លហ% ឹងេគេpយេយMងpយុខ_ង់េ4ចMនបន- ិច 
េគេpយេយMងេហMយេយMងក៏េរ�នពូែកែដរេ9កE Pងl% ក់។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េគេpយេយMង េបMចង់មកេរ�នតេទ�តេធ� M4គd។ 
ក៖ អរ! េធ� M4គdណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ បª_ ប់មកេរ�នចប់េធ� M4គd។ 
ក៖ អរ! េរ�នចប់េធ� M4គdណ៎? 
ខ៖ ¿៎។ េហMយរដTេគទំនុបបន4ម Vងេpយេ9កE Pងf* 
េធ� Mរត់ឯកfរអីអ�� ឹង©៎? 
ក៖ 6ទ។  
ខ៖ ដល់G% ំ េមMលG% ំប៉ុªR ន! G% ំÀ46ំបួន។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ À46ំបួន4បឡងឌីប̀ Fម©៎! ខO P ំ4បឡងឌីប̀ FមេហMយ 
េគេpយេយMងេរ�ន4តឹមប៉ុេនះ ដល់េរ�នេvដល់6ក់ឌុបអី េគអត់េpយេរ�ន 
4តdវ0រ4គd0ល។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េគេpយេយMងេធ� M4គdករុេ0សលÂេ9ភ% ំេពញ។ 
ក៖ អូ! ទីភ% ំេពញេទ�ត? 
ខ៖ េvភ% ំេពញេទ�ត។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េvេរ�នមួយG% ំចប់ ក៏6នេគេធ� M។ 
ក៖ លិខិតបÃ¶� ក់អី? 
ខ៖ េ*ខិតបÃ¶ ក់េpយេយMងមកេធ� M4គdេ9េខត-6ត់ដំបង។ 
ក៖ អរ!  



ខ៖ មក6ត់ដំបង6នេយMងេចញពីឯកfរ4កមពីf*©៎! 
អធី0ST នហ% ឹងអ%កេធ� M0រេ9ហ% ឹងរកេpយ 
ក៏eត់េចញសំបុ4តេpយខO P ំេvេ9ជិតេស�ម°ប ភ% ំ°បអូ។ 
ក៖ អរ! pវុgចទ័រហ% ឹងUស³ ីេគ? 
ខ៖ េគអ%កពីេដMមហ% ឹងេគេ¢បឋមសិកq េគ4តÄតf*េរ�នមួយេខត-©៎? 
ក៖ អូ! 6ទ។ 
ខ៖ េគ2ន4បរÅមួូយអ�� ឹង 2នគណនីយ េគ2នតិចនិច 2នេពលដំេណMរ 
2នស³ ីៗហូរែហេ6ះេគអ�� ឹង©៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 
េហMយដល់មកដល់6ត់ដំបងេហMយpវុgចទ័រហ% ឹងេpយខO P ំេvេធ� Mªយកf*េ9
ភ% ំ°ប។ 
ក៖ 6ទ។ ជិតេស�ម°បអូ? 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយ។ 
ក៖ មិនសូវfÆ ល់ែដរ។ 
ខ៖ 6ទ! េ9ជិតផ̀ FវUតិេយMងេលខ46ំ េvដល់f� យសីុfផុន©៎! េvេកMត 
េvេស�ម°ប។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយ។ េហMយខO P ំេvហ% ឹង6នមួយG% ំ 
េហMយសំុេគមក6ត់ដំបងវ gញេដMម�ីគិត4បពន¦កូន។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េហMយេបMេយMងនិ¥យហូរែហេvេទ�ត ដល់េ*កpវុgចទ័រមួយហ% ឹង 
េpយេvេខត-បេង� MតថRី។ 
ក៖ បេង� Mតេខត-ថRី! េខត-©៎? 
ខ៖ មុនដំបូងេគេ¢អនុេខត-បª_ យGR រ ជិះ�មf� យសីុfផុនេvេជMងេv 
េvេខត-បª_ យGR រ©៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េគេ¢អនុេខត-បª_ យGR រ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ដល់6នមួយG% ំេ40យមកេគេ¢េខត-ថRពក់។ 
ក៖ េខត-ថRពក់? 
ខ៖ ដល់េចញពីេខត-ថRពក់។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 2នែត4ស Vកភ% ំ4ស Vក។ 
ក៖ ហ% ឹងេគ2ន4ស Vកែគណ៎? 
ខ៖ 2ន4ស Vកពីរ េគែចកពី6ត់ដំបងេv។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ែចក! ែចក4ស Vក ខO P ំក៏េធ� M4គdេ9ហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េ*កអង់វុgចទ័រេគ អរ! េខត-បេង� MតថRី 
ក៏េគែតង�ំងគណះកមR0រអីធំៗ4គប់4គង©៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ �ងf*េរ�ន 6ទ។ េហMយដល់េ40យមកក៏េ*កpវុgចទ័រហ% ឹងeត់ 
ដល់សម័យចូលដល់f´រណះរដT4ទង់រុណនុល។ 
ក៖ ខO P ំមិនសូវfÆ ល់ែដរ។ 
ខ៖ េ*ករុណនុលeត់Uេសª4បមុខ រុណនុលeត់4ចÄតេមទ័ព។ 
ក៖ eត់អ%ក4គប់4គងេមទ័ពណ៎? 



ខ៖ អុឺ! 4តdវេ4Çe% Uមួយpេមរ gក0ំងអីអ�� ឹងេv ែដលសេម ចឪេយMងេនះ។ 
ក៖ អូ! េធ� MរដT4បÀរណ៎? 
ខ៖ េធ� MរដT4បÀរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េហMយេ*ក4គdែដលេធ� M0រជុំខO P ំ eរÉចប់តំ©ង°Êស- ចូលភ% ំេពញេv។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ខO P ំេ9ឯេណះ េ9េមMលខុស4តdវអីេ9េខត-ថRពក់ហ% ឹង 
រហូតដល់pពតចូលមកចិត46ំហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េគជេល�សខO P ំ 4បពន¦កូនអី 4គdបេ4ងËនងំអស់ 
ងំÀ៊នស³ ីៗេvេ9ឯេកMតពពតហ% ឹង។ 
ក៖ 0លហ% ឹងអ៊t4ប Vស2នកូនប៉ុªR នªក់ែដរ? 
ខ៖ កូនដប់ªក់។ 
ក៖ អូ! 2នដប់េហMយណ៎? 
ខ៖ ដប់េហMយ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េ4«ះខO P ំ 0លហ% ឹងខO P ំpយុfម46ំ។ 
ក៖ អរ! pយុfម46ំ2នកូនដប់ªក់ េ4ចMនែដរ។ 
ខ៖ 6ទ។ ខO P ំមកមួយ4គÄfរខO P ំទិញ4សdវ ទិញអង�រSក់េv េគេpយ! 
ជេល�សអត់េpយេយMងេ9ហ% ឹងេទ©៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េpយេvឯេកMតឯេ©ះ ជិតភ% ំ អ%កែដលU4គd À៊ន ប៉ូ លិស 
អ%ករកសីុ2នមុខ2ន2ត់េគអីអត់េpយេ9។ 
ក៖ អត់េpយេ9េទ? 
ខ៖ េគេដញ។ 
ក៖ 6ទ! េpយ¿ក់េចញពីថRពក់? 
ខ៖ េpយេចញថRពក់ហ% ឹង។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ េគេpយេយMងរកpេទះ រកអី pហ% ឹងេគេpយេយMងៃវពក់េ9�ងេ©ះ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េបMភ% ំេពញ េ9អីហ% ឹង េpយេធ� MដំេណMរទ42ំដល់េខត-មួយៗអូ។ 
ក៖ 6ទ! pេនះ4eន់6នpេទះណ៎? 
ខ៖ 6នpេទះេvេគជួយ េគfÆ ល់េគេvេ9ហ% ឹង©៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ទូលអេ�� ះ ទូលអេÃ� ះ េហMយខO P ំ46ប់l! 
ែហងកុំេ¢េQR ះ4បយ័ត%pពតយកេvេធ� Mសីុ©។ 
ក៖ េគអត់ចូលចិត-អ%កេចះេទណ៎? 
ខ៖ អ%កេចះ េគអត់ចូលចិត-េទ។ 
ក៖ អ�� ឹងអ៊t4ប VសខO P ំចង់ជ42បសួរក់ទង និងp«ហ៍ពិ«ហ៍ម ង 
0លហ% ឹងអ%ក©Uអ%កេរ�បចំេpយ? គូរ4គងហ% ឹង©៎? 
ខ៖ �ងឪពុក2  យខO P ំ េហMយនិង�ង4សី េ9ឯ6ត់ដំបងហ% ឹងឯង។ 
ក៖ 6ទ។ អ៊t4ប VសfÆ ល់e% ប៉ុªR នG% ំ? េទMបសេ4មចចិត-យកអ៊t4សីUគូរ? 
ខ៖ 0លហ% ឹងេយMងដូចl សេ4មចចិត-មិន6នយូរG% ំេទ េពលែដលខO P ំ! 
េពលែដលG% ំែដលខO P ំ4តdវ4បឡងឌីប̀ Fម©៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េហMយខO P ំឈឺែដលេកMតស³ ីេទ! រ Îម។ 
ក៖ 6ទ! េកMតរ Îម។ 



ខ៖ េហMយផ_ះeត់ហ% ឹង កូនeត់។ 
ក៖ 4គdេf  ះណ៎? 
ខ៖ 4គdេf  ះ! េរÏងµអ�� ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ខO P ំចុះេឡMងៗ ក៏fÆ ល់e%  ក៏4ស²ញ់e% េv។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 4បពន¦ខO P ំេគUកូនសិស¯ែដលេរ�នេ9f*េfហឺ។ 
ក៖ អរ! eត់កូនសិស¯ែដរ។ 
ខ៖ កូនសិស¯ែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ េហMយដល់ហ% ឹងែដល2ន0រផ¯ផំÐ P ំពីឪពុក2  យ 
េហMយបª_ ប់ពី0រfÆ ល់e% េនះេហMយ 2ន0រេរ�បចំពីឪពុក2  យ។ 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ េហMយបª_ ប់មកេទ�ត ក៏ចូលស  ីេvណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ ហ% ឹងេហMយេគេរ�បចំេpយ 0លហ% ឹងខO P ំមិនេនះេទកុំµអត់េfះ 
កុំេpយµ�។ំ 
ក៖ ៃថ¬ប©Ñ 0រប៉ុªR ន? ៃថ¬ទឹកេSះ ៃថ¬�ន់f¬ េគយកប៉ុªR ន? 
ខ៖ ដូចអត់¿ំ e% ជួយេធ� Mេv�ង4សី។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េហMយនិង�ង4ប Vសអី។ 
ក៖ េហMយ0លេ©ះអ៊t4ប VសេទMបែតេរ�នដល់l% ក់ទីប៉ុªR ន? េមMល? 
ខ៖ ដល់ឌីប̀ Fម។ 
ក៖ អរ! ឌីប̀ Fមណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ 6ទ។ អ�� ឹង2នចំេណះដឹងគួរសមេហMយ អ�� ឹងpច2ន4គÄfរ។ 
ខ៖ ដល់់4បឡងចប់ឌីប̀ FមេហMយ ចប់អីេហMយេv ក៏េvភ%េពញេvេរ�នេ9ភ% ំេពញ។ 
ក៖ អរ!  
ខ៖ េvេរ�ន ែដលេគេ¢ហÒ Pងយុ៉ងfសីុទ័រហ% ឹង។ 
ក៖ េរ�នបន-េទ�តណ៎? 
ខ៖ េរ�នចÓប់4គd©៎? 
ក៖ អរ! 6ទ! េរ�នស42ប់េ4តËមេធ� M4គdណ៎? 
ខ៖ 4គdកុសលÂ។ 
ក៖ 6ទ! 4គdករុេ0សលÂ។ 
ខ៖ 6ទ! 4កdករុកេ0សលÂ។ 
ក៖ អ៊t4ប Vសសំុ0ត់បន- ិច? 
ខ៖ 4គdករុេ0សលÂហ% ឹង �មេខត-�មអីក៏មិន2នែដរ។ 
ក៖ អរ! 2នែតភ% ំេពញណ៎? 
ខ៖ 2នែតភ% ំេពញ។ 
ក៖ អ�� ឹងអ៊t4ប Vសជួយជ42បមូលេហតុបន- ិចl 
មូលេហតុអី6នUអ៊t4ប Vសសេ4មចចិត-េរ�ប0រUមួយអ៊t4សី? 
ខ៖ fÆ ល់e% េv ក៏ជួយe% រហូតេv។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េឃMញចិត- េឃMញេថ¬Mមដូចl មិន2នអ%ក©2នសងqរ 
ខO P ំក៏មិន2នសងqរ4តdវរÅវូe% ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ក៏4ស²ញ់េv។ 
ក៖ េSយfរទំេនរេរ�ងខ̀ aនែដរណ៎? 
ខ៖ 6ទៗ! េSយfរទំេនរេរ�ងខ̀ aន។ 



ក៖ េហMយលក{ណះពិេសស4តង់©6នន័យl 4ស²ញ់ៗ 
អ៊t4ប Vស4ស²ញ់អ៊t4សី4តង់©៎? 
ខ៖ េពលែដលខO P ំអត់2នផ_ះេ9 eត់េpយផ_ះខO P ំ។ 
ក៖ 6ទ។ eត់ផ ល់Uជ4មក េSយfរចិត-eត់6នណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ខO P ំដល់pG% ំ4បឡងឌីប̀ Fម ខO P ំមកេ9ឯេ40យកE Pងf*ហ% ឹង។ 
ក៖ អ�� ឹងeត់6នជួយផ ល់Uផ_ះ Uអីេpយេ9ណ៎? 
ខ៖ 6ទ! °ប់pន fÆ ល់e% ចុះេឡMងៗក៏េយMងេមMលេឃMញទឹកចិត-�ងហ% ឹង 
េហMយក៏4ស²ញ់e% េv។ 
ក៖ 6ទ។ ក៏េរ�បចំែតម ងេvណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ 6ទ! សេ4មចចិត-lេ4ជMសេរ Ôសe% Uគូរេvណ៎? 
ខ៖ រចួេហMយេv ខO P ំ4តdវេvភ% ំេពញមួយG% ំេទ�ត។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 0រេហMយមិនសូវេ9Uមួយe% េទ 4eន់ែតេvមកៗ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េ4«ះឪពុក2ខO P ំeត់េធ� M0រ�ងរថេភ¬ Mង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ pចជិះេSយមិន6ច់េចញលុយ មិន2នសំបុ4តក៏6នែដរ។ អ�� ឹង©៎? 
ក៖ អ�� ងឹអ៊t4ប Vសអត់យកeត់េvភ% ំេពញែដរេទ? 
ខ៖ 2  យeត់ឈឺេ9ផ_ះ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ µ¥៉ប់អ�� ឹង។ 
ក៖ 6ទ! ចប់បÃÕ មួយេទ�ត។ 
ខ៖ 2  យមួយ កូនមួយ។ 
ក៖ អរ! 2  យមួយ កូនមួយណ៎? 
ខ៖ ហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ! អរគុណអ៊t4ប Vសែដល6នជ42បអំពី4បវត- ិp«ហ៏ពិ«ហ៍©៎? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ 6ទ! ឥឡd វចូលេvដល់ក់ទង និងបងបÖ Fនម ង 
េតMអ៊t4ប Vស2នបងបÖ Fនប៉ុªR នªក់? 
ខ៖ បងបÖ Fនអី? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ខO P ំបងេគ! បª_ ប់មកpបÖ Fនេ9រស់សព�ៃថ< េធ� M0រេ9េ6៉យែប៉ត។ 
ក៖ eត់េQR ះអី? 
ខ៖ ែកវ ភួន។ 
ក៖ ចុះ4បពន¦ របស់eត់េQR ះអី? 
ខ៖ ខO P ំេភ¬ចេហMយ អត់fÆ ល់ µេភ¬ចµយូរេពក។ 
ក៖ 6ទ! ដឹងl2នកូនប៉ុªR នªក់េទ? ែកវ ភួន? 
ខ៖ ហឺុ! កូនបី បួន 46ំªក់ែដហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ! 2នកូនេ4ចMនែដរហ% ឹង? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ ដឹងleត់េ9េខត-©ៗអត់? 
ខ៖ eត់សព�ៃថ<េ9េ6៉យែប៉ត។ 
ក៖ 6ទ។ កូនេ�របស់eត់េ9ឯ©ែដរ? 
ខ៖ អូ! ខO P ំមកេ9ែបកe% អ�� ឹង អត់ដឹងlេគេv© េv©េទ។ 



ក៖ 6ទ។ 
ខ៖  បÖ FនខO P ំេ9សល់ែតពីរªក់ហ% ឹង ខO P ំ! េហMយនិងµមួយហ% ឹង។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ េហ! បីªក់ េ9សល់បីªក់ខO P ំ េ92ន2% ក់េទ�ត។ 
ក៖ 6ទ។ េហMយ4សីប៉ុªR ន? 
ខ៖ មួយេទ�តេvេ9ភ% ំេពញែដរ។ 
ក៖ អ%កែដលេvេ9ភ% ំេពញeត់េQR ះអី? 
ខ៖ សូល។ 
ក៖ f� មីរបស់eត់¿ំេQR ះេទ? 
ខ៖ ដឹងេQR ះស³ ីេទ ដូចអត់¿ំេទ។ 
ក៖ ចុះដឹងleត់2នកូនប៉ុªR នេទ? េQR ះសូលហ% ឹង©៎? 
ខ៖ កូនមួយ។ 
ក៖ 2នកូនមួយណ៎? 
ខ៖ េហ! ពីរ 4ប Vសមួយ 4សីមួយ។ 
ក៖ អ�� ឹងប៉ុេណះeត់4បែហលpចបំែបក6នេ4ចMនណ៎? 
ខ៖ Àស់? 
ក៖ អ�� ឹងeត់4បែហលpចបំែបកេ�6នេ4ចMន4eន់់េហMយណ៎? 
ខ៖ េ9ជុំe% µ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ មនុស¯េយMង2នប  ី 2ន4បពន¦េv។ 
ក៖ តៗe% ណ៎? 
ខ៖ តៗe% ។ 
ក៖ អ៊t4ប Vសជួយជ42បអ%កែដលែចក×នេv 
បងបÖ Fនរបស់អ៊t4ប Vស2នប៉ុªR នªក់ែដរ? េហMយeត់2ន4គÄfរអត់? 
មុននិងeត់ែចក×នេv? 
ខ៖ ែចក×នដូច ដូចអត់ន់2ន4គÄfរេទ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ែចក×នសម័យpពត។ 
ក៖ eត់េ9លីវណ៎? 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយេ9លីវ។ 
ក៖ អត់ន់2នគូរ? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ េហMយeត់2នេQR ះអីខ¬ ះ? អ៊t4ប Vស? 
ខ៖ ¿ំេមMល©៎! ខO P ំេQR ះ ^ន់។ បª_ ប់ពីខO P ំមកភួនហ% ឹង4ប Vស េហMយ2នសុ៊ន 
2នសូល េហMយនិងេQR ះ ខុន អូ! 46ំªក់ហ% ឹងឯង។ 
ក៖ 46ំªក់ហ% ឹង4ប Vសប៉ុªR ន? 4សីប៉ុªR ន? 
ខ៖ 4សីពីរ 4ប Vសបី។ 
ក៖ 6ទ។ ពួកeត់ែចក×នអស់េ4ចMនេហMយ 
េ9សល់បីªក់េទ�តែដលេ9រស់ណ៎? 
ខ៖ េ9រស់បីªក់2នខO P ំ ភួន។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េហMយនិងសូល 4សី។ 
ក៖ អ�� ឹងេបM�ម0រ6៉នfR នរបស់អ៊t4ប Vស 4បែហលUeត់បេង� Mតកូន 
បេង� Mតេ�កØ aយរបស់អ៊t4ប Vសហ% ឹង 4បែហលU2នេ4ចMនេហMយណ៎? 
ខ៖ អរ! pបª_ ប់ខO P ំហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 2នបួន 46ំªក់។ 



ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េហMយមួយេទ�តªងសូលេªះ2នែតដូចេឃMញ2នែតពីរªក់។ 
ក៖ 2នពីរªក់ 4បែហលUពីរªក់ហ% ឹងeត់េរ�ប0រ2នកូន 2នេ�។ 
ខ៖ អុឺ! េឃMញ2% ក់មួយ 2% ក់ពីរេហMយ។ 
ក៖ 6ទ។ 4បែហលUកូនរបស់អ៊t4ប Vស 
េហMយនិងកូនេ�របស់ពួកeត់pចជួបកែន¬ង ក៏l6ន 
ែតេយMងអត់fÆ ល់©៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ 6ទៗ។ អត់អីេទអ៊t4ប Vស េយMងនិងតបន- ិចេទ�តក់ទង េvនិងឪពុក2  យ 
េហMយនិងជីដូនជី�វ gញម ង េតMឪពុករបស់អ៊t4ប VសេQR ះអីែដរ? 
ខ៖ ឪពុកខO P ំែកវ េភន។ 
ក៖ េ*ក�ែកវ េភន អ�� ឹង4ស VកកំេណMតeត់េ9ឯ©ែដរ? 
ខ៖ eត់អ%កភ% ំេពញ។ 
ក៖ អ%កភ% ំេពញណ៎? 
ខ៖ អ%កគីឡd េលខ46ំ។ 
ក៖ 6ទ។ 0លពីមុនeត់4បកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ អរ! ែដល6ន2  យខO P ំហ% ឹងេ9ឯេ«ធ±fត់េ9ភូមិដងឡងហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 0រXរ អូ! សបÓយរក6ន©ស់ ែ4ស2នពីរ បី។ 
ក៖ 6ទ! អ�� ឹងeត់េធ� Mែ4ស6នែដរណ៎? 
ខ៖ េធ� Mប៉ុនេយMងេvបX� ស់េគ េគមកបX� ស់េយMងជួយe% េvវ gញ េvមក© 
េហMយeត់មុខរបរeត់េ4«ះផ_ះខO P ំ0លេ©ះេ9ជិត2ត់អូ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ឪពុកខO P ំeត់អ%ករក4តី រកអីេចះែតរកេv េដMម�ីចិ�� ឹម4បពន¦កូន។ 
ក៖ 6ទ។ 6ន4តីណ៎? 6ន4តីសំបូរអត់ជំªន់ហ% ឹង? 
ខ៖ សំបូរែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ អូ ភូមិេeហ% ឹង µ2នអូ អូហ% ឹងµpលុបចង់អស់េហMយ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ µ°ក់©៎! ដីµដុះចំ0រ ទឹកជន់ពីេលMមក6ក់ដីេ9ឯេលMមក 
មកមួយG% ំបន- ិចៗ ក៏µ°ក់អស់េv។ 
ក៖ 6ទ។ មួយរយះហ% ឹងអ៊t4ប Vស ¬́ ប់6នេvេលងេខត-េ«ធ±fត់េទ?  
ខ៖ ខO P ំែដរ�។ 
ក៖ 6ទ។ េឃMញដូចពីមុន? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ ដូចពីមុន? ឬខុសពីមុន? 
ខ៖ ខO P ំµ�នេv4បែហលUចង់ដប់G% ំ 46ំដន់ដប់G% ំ 
មិនដឹង¥៉ង�©េទឥឡd វ។ 
ក៖ 6ទ។ ឥឡd វf³ ត©ស់©? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ កែន¬ងf³ ត។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយខO P ំ ¬́ ប់េvេលងែដរ 2នpេ9កែន¬ង pសំេ·លិចហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េគេធ� Mស³ ីៗ ខO P ំេvេឃMញ�។ 
ក៖ 6ទ។ េគ40ល²ំងf³ តភ¬ ឹងណ៎? 
ខ៖ 6ទ! 0លែដលខO P ំេ9េ«ធ±fត់ ខO P ំេvងូតទឹកែក�រហ% ឹង�។ 
ក៖ 6ទ។ 



ខ៖ 4ប²យេគេpយខO P ំេដកេ9ហ% ឹង ដល់េពលេ2៉ង*< ចេឡMង 
េពល*< ចេvេលង។ 
ក៖ 6ទ។ អ�� ឹងខO P ំសំុជ42បសួរក់ទង និងឪពុករបស់អ៊t4ប Vស 
ឥឡd វេនះសួរក់ទង និងជិ�របស់អ៊t4ប Vសវ gញ eត់េQR ះអីែដរ? 
ជីដូនជី��ងឪពុក©? 
ខ៖ អូ! យូរ©ស់េហMយ ខO P ំេភ¬ចេហMយ។ 
ក៖ ¬́ ប់លឺឪពុករបស់អ៊t4ប Vសនិ¥យេទ? 
ខ៖ eត់និ¥យ46ប់ែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ eត់និ¥យ46ប់ខO P ំl eត់ ¬́ ប់ªំខO P ំេvេលងែដល�។ 
ក៖ 6ទ! អ�� ឹងeត់អ%កេខត-©? 
ខ៖ អរ! េ9ភ% ំេពញគីឡd េលខ46ំហ% ឹងឯង។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ ឪពុកខO P ំeត់ªំខO P ំេvេលងេpយfÆ ល់ជី� បងបÖ Fន ពូអីហ% ឹង 
ប៉ុនយូរេហMយចង់ែស េអ! ចង់ÀសិបG% ំ។ 
ក៖ 6ទ! 6នÀ ហុកសិបG% ំេហMយណ៎? 
ខ៖ យូរេហMយ។ 
ក៖ 6ទ។ េហMយដល់េពលេvេលងអ�� ឹង 
¥យរបស់អ៊t4ប Vសeត់2នកូនេ�េទ�តែមនេទ? 
ខ៖ 2ន! េហMយពួកpហ% ឹងleត់េធ� M0រេ9កE Pងµងំ។ 
ក៖ អរ! ែខ¯េស  ចេទ�តអ�� ឹង? 
ខ៖ �ងសិល�ះ។ 
ក៖ �ងសិល�ះណ៎? 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ អ%ក°េំ*{ នលួង រ6ំលួង ស³ ីៗែដលេនះហ% ឹង©៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េធ� M0រសំេបMម©ស់។ 
ក៖ 6ទ! េធ� M0រសិល�ះណ៎? 
ខ៖ អុឺ! 
ក៖ អូ! អ�� ឹង6នន័យl fច់Ùតិមួយែខ¯េ9�ងេ©ះហR ងណ៎? 
ខ៖ េហMយខO P ំក៏អត់À៊នសួរeត់ ខO P ំ�¬ ចែដរ©៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ឪពុកខO P ំl េធ� MមិចេបMមកេ«ធ±fត់េហMយ2ន4បពន¦កូនេ9ហ% ឹង 
6ន2  យខO P ំេ9ឯ4ស Vកែ4ស 4ស Vកចំ0រខO P ំេចះែតអរេហMយ ប៉ុនមិនÀ៊នសួរ។ 
ក៖ េបMសិនU6នសួរ 6នដឹង។ អ�� ឹងeត់េ9គីឡd េលខ46ំ? 
ខ៖ គីឡd េលខ46ំ។ 
ក៖ េហMយeត់េ9ភ% ំេពញ។ 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ 4បែហលUពូជពង¯eត់ែខ¯�ងសិល�ះ? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ 6ទៗ។ អ�� ឹងចង់សួរេv0ន់2  យរបស់អ៊t4ប VសេQR ះអី? អ៊t4ប Vស? 
ខ៖ 2  យខO P ំអី? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េQR ះ ភុន 4តកូលeត់�ច។ 
ក៖ �ច ភុនណ៎? 
ខ៖ �ច ភុន។ 



ក៖ ចុះដឹងេទl 2  យរបស់អ៊t4ប Vសeត់2នបងបÖ Fនប៉ុªR នªក់? 
ខ៖ 2នេ4ចMនែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េមMល! បª_ ប់ពីeត់©៎! 2  យខO P ំបងេគ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ បª_ ប់ពីeត់ពូែដរ យកេvេរ�នសូ4តេ9វត- េ9អីហ% ឹង។ 
ក៖ អរ! eត់េQR ះពូអីេគ? 
ខ៖ េQR ះ ពូទឹម។ 
ក៖ ពូទឹមណ៎? 
ខ៖ បª_ ប់មក6នមីងេហ�ង 4សី។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ បª_ ប់មកមីងេហង 4សី។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ បª_ ប់មកមីងៃហ, មីងÀន, ពូែឡម eត់ខ¯ត់ 
4ប Vស©ស់េ4«ះសុទ¦ែត4សីងំអស់។ 
ក៖ េហMយពួកeត់4សីៗងំអស់ហ% ឹងeត់2នគូេទ? 2នប  ី 2នអីេហMយេ9? 
មីងៗអ៊t4ប Vសហ% ឹង©៎? 
ខ៖ សុទ¦ែត2នប  ី 2ន4បពន¦  (គេ4ចMនXប់អស់pលីង។ 
ក៖ 2នេ9សល់អត់? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ ចុះគិតlកូនeត់ កូនមីង 2របស់eត់�ង2  យហ% ឹង េ9សល់េទ? 
ខ៖ ខO P ំេvេលងម ង2� លែដរ អត់េឃMញពួកpហ% ឹង អត់េឃMញ។ 
ក៖ 6ទ។ អ�� ឹងកូនៗក៏អត់2នសល់ែដរណ៎? 
ខ៖ អត់េឃMញ។ 
ក៖ 6ទ! អ�� ឹងSច់រយះ។ 
ខ៖ Sច់េហMយ។ 
ក៖ ជូន0ល! 
ខ៖ េ9ភូមិែដលខO P ំ ¬́ ប់េ90លពីេ9េកRងៗ ខO P ំខ¶ ិលេvេលង 
េឃMញមនុស¯េ9េពញហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ fច់ÙតិXប់អស់េហMយ។ 
ក៖ សំបូរែតÙតិេគណ៎? 
ខ៖ Ùតិេគមកពី�ងឯេកMត។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 6ទ! អ%កឯេកMត េហMយនិងអ%កភ% ំេពញ អ%កស³ ីហ% ឹង©៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ pពតេគជេល�សមក។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ខ¬ ះក៏េv4ស Vកវ gញ ខ¬ ះក៏អត់េv។ 
ក៖ 6ទ។ េSយfរខ¶ ិលេvណ៎? 
ខ៖ 6ទ! េSយfរអ%កឯេ©ះេគយកអស់េហMយ។ 
ក៖ 6ទ។ េគយកអស់េហMយណ៎? 
ខ៖ 2នែតេ9កែន¬ង© េ9កែន¬ងហ% ឹងេv ែ4កងរកសីុអី4eន់។ អ�� ឹង©៎? 
ក៖ 6ទ។ អ�� ឹងfច់Ùតិ�ង2  យ អ�� ឹង2ន¿ំ�¥យរបស់អ៊t4ប Vស 
�¥យ�ង2  យ2ន¿ំeត់េទ? 
ខ៖ ¿�ំ។ 
ក៖ eត់េQR ះអីខ¬ ះ? 



ខ៖ eត់េQR ះ �ច។ 
ក៖ ��ច! ¥យ? 
ខ៖ ¥យហួន។ 
ក៖ ¥យហួនណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ 4ស VកកំេណMត��ច ¥យហួនeត់េ9ឯ©ែដរ?  
ខ៖ eត់េ9 េគេ¢ភូមិស_ ឹង។ 
ក៖ ភូមិស_ ឹងណ៎? 
ខ៖ ភូមិស_ ឹងណ៎? 
ក៖ 6ទ។  
ខ៖ េvពីកែន¬ងេនះេv េដMរត�d ងចំអូ! ស_ ឹង©៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ខO P ំ ¬́ ប់េv េ9េកRងៗ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ eត់ខូច េបM¥យខO P ំeត់ខូច�ំងពីសម័យpពត។ 
ក៖ ខូចអស់េហMយ។ 
ខ៖ មិនដឹងែដរ eR នអ%ក©និ¥យេបMXប់អស់pលីង Xប់ងំអស់e% ។ 
ក៖ ដឹងleត់4បកបមុខរបរអីែដរ? ពីមុន? 
ខ៖ េធ� Mែ4ស េធ� Mែ4ស ប៉ុហ% ឹងឯង។ 
ក៖ ¥យ46ប់ណ៎? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ េបMសិន2ននិ¥យ46ប់ប៉ុហ% ឹងដឹងេហMយណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ េបMសិនUសំេលងេទ�ត0ន់ែតចÓស់។ 
ខ៖ 4ស VកេយMង¥៉ប់©ស់ ពិ6ក©ស់។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ¿ស់ពីេដMមមនុស¯រកសីុមិន2នផង េដMរែតរហូតហ% ឹងដប់គីឡd  
fមសិបគីឡd ក៏េដMរែដរ។ 
ក៖ ធមR�អស់pលីងណ៎? 
ខ៖ ហ% ឹង! ប៉ុហ% ឹង pេកRងµេvេលងែល�ង។ 
ក៖ េកRងសិស¯f*ណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ េចញេ4£ដឹងែតeត់មកផ_ះេហMយ។ 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ 6ទ! ខO P ំនិងជ42បសួរអ៊t4ប Vសម ងេទ�តក់ទង េvនិង 
អ៊t4ប Vស ¬́ ប់េvេលងេ4£4បេទសេទ? ឬ2នបងបÖ Fនេ9េ4£4បេទសេទ? 
ខ៖ ខO P ំ2នកូនខO P ំមួយ។ 
ក៖ eត់2នេQR ះអីេគ? 
ខ៖ ចង់េភ¬ចេហMយ! េªះរបូេªះ។ 
ក៖ អរ! eត់pយុប៉ុªR នេហMយ? 
ខ៖ pេនះេកMតសម័យpពត។ 
ក៖ សម័យpពតណ៎? 
ខ៖ ចិត46ំពីរ។ 
ក៖ ចិត46ំពីរដកពីរ«ន់ អរ! មួយ«ន់46ំបួនរយែសសិបពីរ។ 
ខ៖ 6ទ? 
ក៖ eត់េកMតG% ំមួយ«ន់46ំបួនរយែសសិបពីរ ែសសិបពីរមកដល់ឥឡd វគឺ? 
ខ៖ េហ! មួយ«ន់46ំបួនរយចិត46ំពីរ©៎? 



ក៖ G% ំមួយ«ន់46ំបួនរយចិត46ំពីរអី? 
ខ៖ អុឺ! 
ក៖ េបMគិតមកដល់ឥឡd វហ% ឹងចិត ែប៉ត េ£ មួយរយ 
4បែហUÀសិបG% ំUងេហMយ។ 
ខ៖ 4បែហលប៉ុហ% ឹងឯង។ 
ក៖ 6ទ។េហMយeត់េ9រដTមួយ©៎? 
ខ៖ 46ំខO P ំែដរ ែតខO P ំµេចះែតេភ¬ច។ 
ក៖ eត់េ9pេមរ gកអី? 
ខ៖ 6ទ! េ9pេមរ gក។ 
ក៖ េªះU4បពន¦eត់ែមន? 
ខ៖ 4បពន¦ ! 4បពន¦eត់អ%ក6ត់ដំបង។ 
ក៖ eត់ªំe% េvpេមរ gក? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ េហតុអី6នeត់េvេ9pេមរ gក? 
ខ៖ េគ2នែខ¯េគ�ង4សី។ 
ក៖ អូ!  
ខ៖ ែខ¯4បពន¦©៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េvេគដឹកªំយកេv។ 
ក៖ អ�� ឹងeត់4ស²ញ់e% Uមួយ�ង4សីហ% ឹង េ9េខត-6ត់ដំបងណ៎? 
ខ៖ េខត-6ត់ដំបង ផ̀ Fវេលខពីរ 0រេ9ផ̀ Fវេលខពីរ6ត់ដំបង។ 
ក៖ អរ! េមMលេv2% ក់4សីហ% ឹងដូច�°ែដលហ% ឹង។ 
ខ៖ េហMយេរ�នUមួយe% ។ 
ក៖ អរ! 
ខ៖ pេនះដល់សម័យេនះµខÛស់េពកេ94ស Vកេគ2នអ�� ឹង។ 
ក៖ 6ទ! េមMលេveត់េរ�ងខÛស់ េSយfរeត់0ត់6នេvអ៊t4ប Vសណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ 6ទ។ េហMយeត់េQR ះអីមិញ? េភ¬ចេQR ះ6ត់េហMយ? 
ខ៖ ចង់េភ¬ចេQR ះកូនខ̀ aនឯង រST ! គុជ រST ។ 
ក៖ េQR ះ គុជ រST ? 
ខ៖ 6ទ។ 4បពន¦េQR ះ រST ែដរ។ 
ក៖ ហឺុ! 4បពន¦ដូចe% ែដរ។ 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ 6ទ។ អ�� ឹងeត់ងំពីរ6នេvេ9pេមរ gករយះេពលប៉ុªR នG% ំេហMយ? 
ខ៖ េvយូរេហMយ េមMលដូចេvយូរេហMយ េvយូរេហMយ។ 
ក៖ ចុះឥឡd វ2នកូនប៉ុªR នេហMយ? 
ខ៖ កូនពីរេហMយ។ 
ក៖ 2នែតពីរណ៎? 
ខ៖ 2នពីរហ% ឹង។ 
ក៖ អរ!  
ខ៖ pេនះកូនបង ដល់េ40យេនះµអត់¿ំ ខO P ំេភ¬ចយកែតម ងេv។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ដូចe%  4ប Vសពីរ។ 
ក៖ កូនពីរហ% ឹង េបMសិនUមកដល់ឥឡd វeត់ធំៗេហMយណ៎? ធំ4eន់អត់? 
ខ៖ pយុ46ំពីរG% ំ 46ំបីG% ំេហMយដឹង។ 
ក៖ អ�� ឹងអ៊t4ប Vសជួយជ42បបន- ិចl កូនរបស់អ៊t4ប Vសងំអស់2នប៉ុªR ន? 
ខ៖ ដប់បី។ 



ក៖ ដប់បី អ៊tជួយេរ�ប°ប់អ%កទីមួយេQR ះអី? េហMយ4បពន¦eត់េQR ះអី? 
ខ៖ ចង់េភ¬ចអស់េហMយ។ 
ក៖ fក់ពh¥ម°ប់6នេទអ៊t4ប Vស? ទីមួយeត់េQR ះអី? 
េហMយ4បពន¦eត់េQR ះអី? 
ខ៖ ទីមួយ4សី©? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ គុជ �°។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ប  ីេQR ះ pត។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ទីពីរគុជ េសST  4បពន¦េQR ះ 2*។ ទីពីរេហMយអី? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ទីបី! ទីបីគុជ រកq4សី។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េ9លីវអត់4បពន¦  អត់ប  ីេទ។ 
ក៖ អត់ន់2នគូ4គងណ៎? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ទីបួន! 
ក៖ ដល់ទីបីេហMយ រកqeត់េ9លីវ។ 
ខ៖ ហ% ឹងរកq។ 
ក៖ 6ទ! ចុះទីបួន? 
ខ៖ ទីបួនគុជ កលh។ 
ក៖ គុជ កលh? 
ខ៖ គុជ កលh។ 
ក៖ f� មីេQR ះអី? 
ខ៖ គុជ កលhហ% ឹង4ប Vស©៎? 
ក៖ 6ទ។ អរ! 4បពន¦េQR ះអី? 
ខ៖ 4បពន¦េQR ះ រសR ី។ 
ក៖ េQR ះ រសR ីណ៎? 
ខ៖ ទី46ំគុជ បÃÜ ។ 
ក៖ គុជ បÃÜ ? 
ខ៖ បÃÜ ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ បÃÜ  4បពន¦េQR ះ េនÏម។ 
ក៖ 6ទ។ ទី46ំមួយ? 
ខ៖ បÃÜ ! គុជ កី²។ 
ក៖ គុជ កី²ណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ pហ% ឹងខូចេហMយ។ 
ក៖ 6ទ។ eត់ខូចេហMយណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ ទី46ំពីរ? 
ខ៖ ទី46ំពីរ ^ត់�©។ 
ក៖ 6ទ។ គុជ ^ត់�©ណ៎?  
ខ៖ 6ទ។ ទី46ំបី សុU�ែដលេ9UមួយខO P ំេនះ 4សី។ 
ក៖ អូ! សុU� 4សី? 
ខ៖ 6ទ។ ដល់ប៉ុªR នេហMយ? 



ក៖ ដល់ទី46ំបួន។ 
ខ៖ ឥឡd វហ% ឹង46ំបួនអី? 
ក៖ 6ទ! ចូលទី46ំបួន បª_ ប់ពីសុU�។ 
ខ៖ គុជ រ Ô©។ 
ក៖ គុជ រ Ô© ទី46ំបួន។ 
ខ៖ 4សី។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ f¬ ប់េហMយ។ 
ក៖ f¬ ប់េហMយ! ចុះទីដប់? 
ខ៖ ទីដប់គុជ កី²ហ% ឹង ក៏f¬ ប់ែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ គុជ ^ត់�©។ 
ក៖ 6ទ! គុជ ^ត់�©? 
ខ៖ គុជ ^ត់�© ដប់។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ សុU�4សី ដប់មួយ4សីែដរ! 4សីªង។ 
ក៖ គុជ 4សីªង? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ បª_ ប់មកដប់ពីរចុងេ40យេQR ះអី? 
ខ៖ ដប់បី©៎? ងំអស់? 
ក៖ អរ! ដប់ពីរ ដប់ពីរសិន? 
ខ៖ ដល់ដប់ពីរអី? 
ក៖ 6ទ! ឥឡd វចូលដល់ដប់ពីរ? 
ខ៖ ដប់ពីរហ% ឹង! េនះ។ 
ក៖ អរ! គុជ រST ។ 
ខ៖ គុជ រST ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ដប់បី គុជ pេ·េគហ% ឹង គុជអីអេ�� ះ! គុជ ផ*¬ ។ 
ក៖ គុជ ផ*¬ េ·េគណ៎? 
ខ៖ េ·េគ។ 
ក៖ អរ! កE Pងចំេ©មអ%កងំអស់e% ហ% ឹង 0ត់f¬ ប់ប៉ុªR នªក់េហMយ? 
ខ៖ f¬ ប់បីªក់។ 
ក៖ f¬ ប់បីªក់េហMយណ៎? 
ខ៖ f¬ ប់4សីមួយ 4ប Vសពីរ។ 
ក៖ 6ទ។ េហMយ2% ក់eត់6នេvេ9សហរដTpេមរ gក? 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយ។ 
ក៖ សល់ប៉ុªR នេ9កE Pង4បេទសកមc PUណ៎? 
ខ៖ េ946ំបួន។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ងំអស់µដប់បី។ 
ក៖ 6ទ! 4តdវេហMយ។ អ�� ឹងពួកeត់សុទ¦ែត2នជីវ(ពល³ 4បេសMរ? 
ខ៖ 6ទ! 4eន់េបM េ4«ះមនុស¯6នេរ�នសូ4ត សម័យeត់វ gទhល័យសុទ¦ែតអីៗ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ប៉ុនµសªមនុស¯µលិចអែណ  តៗ។ 
ក៖ េv�ម0រ4បឹងែ4បង អ�� ឹងេv©៎? 
ខ៖ pខ¬ះ ក៏ល³ េv។ 
ក៖ 6ទ។ 



ខ៖ ជូន0ល6ន4បពន¦pប  ីបំ ¬̂ ញ េហMយpប  ីល³ 4បពន¦បំ ¬̂ ញ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ មនុស¯µអ�� ឹង©៎? 
ក៖ អ�� ឹង4បពន¦ របស់អ៊t4ប VសេQR ះអី? អ៊t4ប Vស? 
ខ៖ ញឹក 2៉លី។ 
ក៖ អ៊t4សីញឹក 2៉លី? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ អ�� ឹងeត់f¬ ប់េSយfរមូលេហតុអី? 
ខ៖ ទឹកេªមែផ³ម។ 
ក៖ ទឹកេªមែផ³ម? 
ខ៖ f¬ បG់% ំចិត46ំពីរេនះឯង។ 
ក៖ eត់ឈឺប៉ុªR នG% ំ? 
ខ៖ eត់េចះែតេលបl%  ំេលបអី ឈឺlមួយែខ ពីរែខហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ ចុះអ៊t4ប Vស¿ំfច់Ùតិeត់េទl 2នបងបÖ Fនប៉ុªR នªក់? 
ខ៖ ែត2% ក់ឯងគត់។ 
ក៖ អ�� ឹង? អត់2នfច់Ùតិដៃទណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ 6ទ។ េហMយ¿ំអនុសqវរ Ôយ៍អីែដល ¬́ ប់ពិ6កUមួយeត់េទ? 
ខ៖ េ4«ះខO P ំអ%កេធ� M0រ°ជ0រ 4បពន¦ខO P ំeត់េធ� M0រ°ជ0រ 
ពិ6កបន- ិច4តង់pពតេដញេpយេយMងេvេធ� Mែ4ស។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េpយេធ� Mែ4ស។ 
ក៖ កំសត់ក4មេធ� Mែ4សណ៎? 
ខ៖ ហឺុ! េហMយខO P ំពីរªក់¥យខO Pហំ% ឹង 4បពន¦ខO P ំ©៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េv© េvែ4ស េvចំ0រ េvេធ� Mស³ ីៗែតពីរªក់Uមួយេគឯង។ 
ក៖ ពីរªក់រហូតណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ 6ទ។  
ខ៖ ចុះe% អ�� ឹង េ4«ះeត់�¬ ចេឈ¬ Mង ដកសÝ FងកE Pងទឹកហ% ឹង េឈ¬ Mងមកចូល ហូ៊!។ 
ក៖ ទីងងំៗណ៎? 
ខ៖ េហMយេvេpបេគអ%កេផ¯ងµអត់ស% ិត©៎? 
ក៖ ហ% ឹងេហMយ។ 
ខ៖ សុទ¦ែតអ%ក�¬ ចេឈ¬ Mង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ហឺុ! េv©ក៏េvUមួយe% ែដរ សម័យpពត 
Uមួយេគអ%កេផ¯ងµតឹង©ស់µមិនេpយេvUមួយe% េទ។ 
ក៖ 6ទ! ប៉ុែន-អ៊t4ប Vសpចេ9Uមួយអ៊t4សី6ន? 
ខ៖ pច! េ4«ះេគេ¢ខO P ំl េ*ក4គdៗ េពញ2៉4ស Vក។ 
ក៖ អរ!  
ខ៖ េ4«ះខO P ំ ¬́ ប់េដMរេធ� MរដT ិ0រកិច��មf*េ9កE Pង4ស Vកអី 
េvដល់េនះេvដល់េªះ។ 
ក៖ េគfÆ ល់ណ៎? 
ខ៖ េគfÆ ល់។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េគេ¢ែតេ*ក4គd ដល់pពតlេpយខO P ំl យីុ! មិចេ¢អ�� ឹងេគរកេរÏង 
ចុះេបMខO P ំfÆ ល់េ*ក4គd́ ¬ ប់េឃMញ ¬́ ប់អី។ 



ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ អ%ក4ស Vកអស់ហ% ឹងµេធ� Mpពតែដល©៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ សម័យហ% ឹង©៎? 
ក៖ េគfÆ ល់អស់pលីងណ៎? 
ខ៖ េគfÆ ល់េហMយ។ 
ក៖ អ�� ឹង¿ំ6នេទl 4បពន¦ របស់អ៊t4ប Vសeត់ចូលចិត-មÞ Fបអីែដរ? 
0លេ9េកRង េ9ជុំe% ? 
ខ៖ មÞ FបែខR រេយMង។ 
ក៖ មÞ FបអីUពិេសសUងេគ? 
ខ៖ សម¬មß Fរអី Gអី eត់មិនUអ%កេរ Ôសរកអីេទ 2នអីÙំហ% ឹង។ 
ក៖ eត់ចូលចិត-ស¬ មß Fរ Gណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ 6ទ។ េហMយដឹងleត់ចូលចិត-f  ប់បទចេ4មËងអីអត់? 
ខ៖ បទេយMងពីសងÆមហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ! សិនសីុfមុតអីណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ ហ% ឹងេហMយ! 2នែតអស់េ*កៗហ% ឹងឯង 
ទូរទស¯ន៍អីងំeត់េមMលមិនេឃMញ 
eត់យកpេ£អីេvអងÐ Pយជិតទូរទស¯ន៍ហ% ឹងេមMល eត់ចូលចិត-េមMលដូចU 
េ4ចËង °។ំ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ហ% ឹងឯងមនុស¯សេចតªេយMង ែតអ�� ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ េហMយ4ស VកកំេណMតរបស់អ៊t4សី eត់េកMតេ9ឯ©? 
ខ៖ eត់អ%កកំពង់¿ម។ 
ក៖ អ%កកំពង់¿មណ៎? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ 6ទ។  
ខ៖ េ4«ះប  ី2  យ4បពន¦ខO P ំហ% ឹង©៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ eត់េvេ9ឯកំពង់¿ម eត់! ប  ីeត់េធ� Mធំ©ស់ េធ� M¿À� យ4ស Vក េធ� Mស³  ី
េធ� Mេមធªeរ េធ� Mស³ ី។ 
ក៖ កូយអី? 
ខ៖ េអ! �ងà¬ ំង46ក់Uតិ។ 
ក៖ 6ទ។ ធªeរUតិណ៎? 
ខ៖ ធªeរUតិ©៎? 
ក៖ អរ! អ%កធំែដរហ% ឹង។ 
ខ៖ អ%កធំ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េហMយដឹង¥៉ងមិច6នeត់េលងe%  ហ% ឹងេហMយ! 
2  យេកRកខO P ំហ% ឹងeត់បេ©  យប  ីេពក។ 
ក៖ 6ទ។ បេ©  យ¥៉ងមិចេv? 
ខ៖ អ%ក4គdមួយeត់4កមុំ©៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ផ_ះជិតe% ។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ ហ% ឹងនិ¥យេរÏងេដMមបន- ិចរបស់eត់។ 
ក៖ េរÏងជីដូនជី�ហ% ឹងអី? 



ខ៖ 6ទ។ េហMយ�ហ% ឹងឪេកRកខO P ំ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ប  ីឪពុក4បពន¦ របស់ខO P ំហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េv© មក©ជិះ²នអីេv បបួលែតe% េដMរេលង។ 
ក៖ 6ទ! េvជុំe% រហូតណ៎? 
ខ៖ េvជុំe% រហូត។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ទីបំផុតេv 6នªងហ% ឹង�។ 
ក៖ អ�� ឹង? 
ខ៖ អុឺ! 6នអ%ក4គdេQR ះ អ%ក4គd¥៉ន់ អ%ក4គd¥៉ន់ហ% ឹង។ 
ក៖ 6នអ%ក4គd¥៉ន់ េហMយក៏េ6ះបង់? 
ខ៖ ¥យហ% ឹងeត់់ខឹង ក៏េvប  ឹងែលង។ 
ក៖ អរ! ែលង6ត់េv។ 
ខ៖ ែលង! ដល់ែលងeត់មក4ស Vកeតេ់9ឯ6ត់ដំបង។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ ពីេដMមេ9ភ% ំេពញ©៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ មកអ�� ឹងេv ក៏ឪេកRកខO P ំeត់េ¢ eត់àត់ eត់អង�រអីក៏មិនf  ប់ 
eត់ខឹង©៎? 
ក៖ 6ទ! ខឹង�¬ ងំ។ 
ខ៖ មក6ត់ដំបងែលងេហMយ 
ដល់កូនeត់មកេ9Uមួយ2  យeត់េ9ឯ6ត់ដំបង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ដឹងេទ? 2  យeត់Uអ%ក2ន។ 
ក៖ 6ទ! អ%ក2ន។ 
ខ៖ ប  ីeត់pល¬ ឺម៉ង់©៎? 
ក៖ អរ! ប  ីរបស់2  យហ% ឹង? 
ខ៖ ប  ីរបស់¥យ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ របស់2  យហ% ឹង eត់ជនUតិpល¬ ឺម៉ង់ 
pល¬ ឺម៉ង់µវ áកវរសÊXÆ មេ*កេលMកទីពីរស³ ីៗ©៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ និ¥យដល់េរÏងហ% ឹង eត់ែលងប  ីeត់េ9ភ% ំេពញហ% ឹង 
eត់ក៏មកេ9ឯ6ត់ដំបងឯេណះ។ 
ក៖ មកេ96ត់ដំបង មកេ9Uមួយ2  យ? 
ខ៖ មកេ9Uមួយ2  យ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 2  យហ% ឹងខឹង eត់អ%ក2នែដរeត់ខឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ eត់l ខំចុងេផ Mមេpយµ2នe% Uប  ី U4បពន¦  
2នេករគល់អីែចកe% រស់6នបំេពញមុខ បំេពញ2ត់។ 
ក៖ 6ទ 
ខ៖ ទីបំផុតµរត់េ¿លប  ីមកេ9Uមួយែម៉ មកេ9Uមួយ¥យeR នស³ ី 
សំុeត់ែដរែតបន- ិចបនâ aចទិញបបរ ទិញមÞ Fបអីេpយeត់ eត់អត់េpយេទ។ 
ក៖ អត់េpយេទណ៎? 
ខ៖ អត់! តែតេបះចិេ�¶ Ëន េបះែខ¯ៃដ េបះែខ¯ក4ប¿ំeត់ កូននិង2  យ©៎? 



ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 6ន! 6នលុយេvទិញេនះ ទិញេªះ 
េជ�សមិនផុតេទp2សសឹងែតមួយ0ឡ ក៏អស់pលីង។ 
ក៖ អ�� ឹងេ4គãងងំប៉ុªR នគឺយកេv4ប¿ំអស់ហR ងណ៎? 
ខ៖ យកេv4ប¿ំែម៉ឯងេ9ផ_ះUមួយe% ហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ យកេv©អស់? 
ខ៖ េ9េលM¥យហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 2  យeត់ហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។  
ខ៖ pេនះនិ¥យពីេរÏង2  យេកRកខO P ំេទ©៎? 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ែដលeត់ែលងប  ីeត់ពីភ% ំេពញ េហMយeត់មកេ9Uមួយែម៉វ gញ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ែម៉ខឹង យិតមក2នអី4ប¿ំមកៗ ទីបំផុតក៏អស់2ស អស់អីpលីង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េដកឈឺ4បេSយ។ 
ក៖ ឈឺចុក¿ប់ហR ង? 
ខ៖ ឈឺ¿ប់។ 
ក៖ េ4កËម4កំណ៎? 
ខ៖ េ4កËម4កំ ©ប  ីអ�� ឹង ដល់មកែម៉។ 
ក៖ េធ� M6បអ�� ឹងេទ�តណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ អូ! eត់កំសត់ែដរណ៎? េហMយប  ីក៏អត់មកេទ�ត? 
ខ៖ មកេធ� Mអីេទ�ត អូ! 0លXប់មក។ 
ក៖ អរ! មកចូលរមួណ៎? 
ខ៖ មកចូលរមួ 0លហ% ឹងខO P ំេគេ¢! េគេ4បMេតេឡ40ម eR នន់2នទូរស័ព_ 
eR នន់2នអីេទ។ 
ក៖ េតរេvណ៎? 
ខ៖ េតរេv។ 
ក៖ ៃវេទេឡ40មណ៎? 
ខ៖ ៃវេទេឡ40មេv មកេធ� MបុណÂេធ� Mអី។ អ�� ឹង6នមនុស¯េយMង ែតប៉ុហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ! 2នេឡMង 2ន ¬́ ក់ណ៎? ថិតេ9េលM(ព4បែហស 
(ពេធ�ស4បែហសរបស់េយMង។ 
ខ៖ (ពេធ�ស4បែហស។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ 4បែហស6ត់ 4បយ័ត%គង់ «កÂែខR រេយMង។ 
ក៖ 6ទ។ េបMសិនUeត់អត់សូវ4បេSយប  ីេpយេv°ប់pនអ%ក4គdេត 
eត់ក៏េ9សុខដូចe% ណ៎? 
ខ៖ eត់ក៏សុខរហូត។ 
ក៖ 6ទ! េvUអ%ក2ន េហMយ2ន6នខÛស់េ9�ងធªeរ។ 
ខ៖ eត់ហ% ឹងបងសេម ចេ*ក4គdងឡV ង©៎? 
ក៖ អ៊ូ ! 
ខ៖ េQR ះ សុខូហ% ឹង េQR ះ ញឹក សុខូ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េហMយ�ខO P ំ 
�ឡV ងeត់េធ� Mដល់ªយករដTមÊន- ីUមួយ�ហុ៊នែសនe% eត់ហ% ឹង។ 



ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ Uមួយសុទ¦ែត! 
ក៖ សុទ¦ែតអ%កធំៗណ៎? 
ខ៖ សុទ¦ែតអ%កធំ©ស់។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយ។ 
ក៖ ែខ¯²ំងចង់អ%កដឹកªំ4បេទសេហMយ។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយ។ េហMយµែបកe% ដល់pពតចួលមក ខ¬ ះក៏Xប់ 
ខ¬ ះក៏រស់េv6°ងំន់ ខ¬ ះេvអត់ន់ ចូលfä នទូត6°ងំេហMយ 
pពតµចូលេvយកមកពីfä នទូត6°ងំវ gញ©៎? 
ក៖ អូ! 
ខ៖ ហ% ឹងឯង! េបMេរÏងេរ�ន4បវត- ិ6នេយMងដឹង 6នេយMងេមMល។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េឡMងកំ6៉លេÀះអត់ន់។ 
ក៖ េគយកមកវ gញេទ�តណ៎? 
ខ៖ េvយកពីfä នទូតpeំង fä នទូត6°ងំអីហ% ឹង 
យកមកៃវេ¿លអត់ចង់អស់។ 
ក៖ 6ទ។ អ�� ងឹ�មពិតេv0រស23 សហ% ឹងយូរដល់េពល4គប់4eន់េហMយ©៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ ប៉ុែន-ស42ប់សំណួរចុងេ40យ មុននិងប�� ប់0រស23 សហ% ឹងចង់សួរl 
0លពីអ៊t4ប Vសេ9ពីេកRង ¬́ ប់4សៃមl េពលធំេពញវ ½យេឡMងចង់េធ� Mអីេទ? 
ខ៖ អត់! អត់2នចង់េធ� Mអី គិតែតពីេរ�នៗ ដល់អស់l% ក់េ9
ឯេខត-េ«ធ±fត់ហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ក៏4តdវមកេរ�នេ9ឯ6ត់ដំបងហ% ឹង។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ដល់េរ�នចប់ឌីប̀ FមេហMយេគ អ៎! េpយេvេរ�នករុេ0សលÂេ9ភ% ំេពញ 
6ត់ដំបងµអត់ន់2ន។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ អ�� ឹង�មl% ក់ដឹកªំf* 6នែណªំេយMង េយMងដូចUeR នគំនិតអីេទ។ 
ក៖ អ�� ឹង0រស23 ស6នមកដល់ទីប�� ប់េហMយ។ 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ ប៉ុែន-មុននិងប�� ប់ខO P ំចង់ជ42បេv0ន់អ៊t4ប Vសេទ�តl 
េeលបំណងៃន0រស23 សេនះ គឺេដMម�ីរកq4បវត- ិ _̂ ល់ខ̀ aនរបស់អ៊t4ប Vស _̂ ល់ 
េដMម�ីទុកេpយ6នយូរអែង�ងកុំេpយ6ត់បង់។ អ�� ឹង©៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ 6ទ! 
េដMម�ីេpយកូនេ�pចេរ�នសូ4តែដរេ9េពលែដលeត់pចដឹងអំពីេវបផqយមួ
យហ% ឹង។ េហMយអ�� ឹង! Uចុងេ40យ េតMអ៊t4ប Vស2នសំណូមពរ 
ឬក៏មតិេ¥បល់អីេដMម�ីេpយកូនេ�ជំªន់េ40យហ% ឹងeត់0ន់ែតល³ 4បេសMរ 
អ�� ឹង©៎? 
ខ៖ ខO P ំេឃMញកូនមកេធ� M0រស23 សហ% ឹង ខO P ំ ¬́ ប់0លែដលខO P ំេ9ជំរុ¤ែផ¬ធូ©៎? 
ក៖ 6ទ។     
ខ៖ 2នេគមកេធ� Mស23 សអ�� ឹងែដរ។ 
ក៖ អ�� ឹង? 
ខ៖ េហMយេគយកេv¿ក់ផqយ េគកត់4�ទុកកE Pងេស�វេå 
េគេ6ះពុមÛUេស�វេå។ 



ក៖ អ៊ូ ! 
ខ៖ 4eន់ខO P ំ 4eន់ែតលឺេគlេទ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ អត់6នេឃMញ ប៉ុនល³ េហMយ4បវត- ិតសូ៊ែម៉ឪ 
បងបÖ Fនអីស42ប់ដូចទូរទស¯ន៍6យ័នសព�ៃថ< ក៏េគេធ� Mអ�� ឹងែដរ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ែដលេគផqយកE Pងទូរទស¯ន៍ អ%ក©េបMកេមMលអីេឃMញ។ 
ក៖ េដMម�ីpចរកfច់Ùតិអីណ៎? 
ខ៖ រកfច់Ùតិអី។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ប៉ុនខO P ំ2នអ%ក© រកអ%ក©េទ ដូចUXប់អស់េហMយ សល់ែតខO P ំពីរ បីªក់ 
េហMយេ9Uមួយe% ។ 
ក៖ ¥៉ងេÀច©ស់េយMង6នរកqទុក4បវត- ិដល់កូនេ�ជំªន់េ40យ 
eត់pចេរ�នសូ4តអីអ�� ឹង©៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ប៉ុនទីបំផុត ក៏េvpងំអស់e% ហ% ឹង។ 
ក៖ េ9សល់េករ -æេQR ះ េ9សល់សំេលង សល់េQR ះអីអ�� ឹង©៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ 6ទៗ។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហMយ េបM2នស³ ីUេស�វេå U4កSស់អីeត់ទុក 
ទីបំផុតេvក៏ែខR រេយMងមិនសូវ2នpអ�� ឹងេទ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ េឃMញ េឃMញ អត់េឃMញដឹងែតេvេហMយ។ 
ក៖ អ�� ឹងសូមប�� ប់។ 
ខ៖ ខO P ំសូមអរគុណ។ 
ក៖ 6ទ។ សូមអរគុណជ42ប*។ 
ខ៖ 6ទ! អរគុណអូនែដល6នមកេធ� Mក់ទង និង0រស23 ស 
ែដល6នរ¤លឹកេឡMងវ gញេ9កE Pង4ក Vម4គÄfរេយMង។ 
ក៖ េ9អនុសqវរ Ôយ៍ណ៎? 
ខ៖ អនុសqវរ Ôយ៍។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ អរគុណេហMយ! ប៉ុហ% ឹង6នេហMយ ពីមុនពីេដMមេឡMយµេចះែតេភ¬ចៗ។ 
ក៖ 6ទ។ 
ខ៖ ដល់2នអ�� ឹងមក ក៏នឹកេឃMញ។ 
ក៖ នឹកេឃMញេ4ចMនវ gញណ៎? 
ខ៖ 6ទ។ 
ក៖ 6ទៗ។ អ�� ឹងជ42ប*©៎? 
ខ៖ 6ទ! អរគុណ©ស់ សូមេpយសុខសបÓយ។ 
ក៖ 6ទ។     (ចប់)៕     
     
         
  


