
!រស$% សន៍(របស់បង,សី ផុន សុ1 
ក៖ អ%កស'( សនេ៍,- ះ ែញ៉ម សុគ56  ខ៖ អ%ក8ត:វ<នេគស'( សន៍េ,- ះផុន សុ> 
 
ក៖ ?ដំបូង5ងខE F ំសូមែថHងអំណរគុណដល់បង8សី 
ែដលឱOខE F ំស'( សអំពីជីវ8បវតR ិរបស់បង 5ងខE F ំេ,- ះែញ៉ម សុគ56  
?អ%កស'( សនអ៍ំពីជីវ8បវតR ិរបស់បងេTកU FងៃថWេនះ។ 
ពួកេយ[ងស'( សគឺេTកU Fងែខកុម(ៈ %̂ ំ២០១៨។ 
cរស'( សេនះ'នទីeំងសf ិតេTកU Fងភូមិែ8ពកហូរ iងលិច សkl ត់ែ8ពកហូរ 
8ក mងeេn-  េខតRកoR ល 8បេទសកមp F?។ អqr ឹង5ងខE F ំសូមtប់ 
េផR[មស'( សអំពីជីវ uតរបស់បងដូចតេv 
អqr ងឹបងសូម8<ប់េ,- ះេពញរបស់បងw៎។ 
ខ៖ ផុន សុ>។ 
ក៖ tស! ស8'ប់សពzៃថWបង{យុប៉ុ5- នេហ[យបង? 
ខ៖ {យុ៣៥ %̂ ំ។ 
ក៖ tស! អqr ងឹបងស8'ប់បងេក[តេTកU FងៃថWែខ %̂ ំoែដរ? tំអត ់
ឬក៏េម[លេTកU Fងេស�វ េ�កេំណ[ត? 
ខ៖ អត់tំេទ�... 
ក៖ tស! អqr ឹងេម[លេTកU Fងសំបុ8តកំេណ[ត បង8សីេក[តេTកU FងៃថWទី០១ 
ែខមក� %̂ ១ំ៩ ៨៣ េTភូមិៃ8ពធំ ឃំុេ�កចក 8ស mកកំពង់8តែបក េខតR 
ៃ8ពែវង។ អqr ឹងបងស8'ប់ %̂ ំែខ- របង េក[ត %̂ ំសតzអីេគវ uញ? 
ខ៖ សតz�z ។ 
ក៖ វក សតz�z ហ% ឹងេហ[យ។ 
ខ៖ វក�z ហ% ឹង8ត:វេហ[យ។ 
ក៖ បង %̂ ំហ% ឹងេគ�របុិលរប៉ូចoស់ បងឯង'នអីចឹងេទ? 
ខ៖ អត់ផង មុិសៗៗហ% ឹង។ 
ក៖ បង8ប mសខE Fw៎ំ បងេក[ត %̂ ំហ% ឹងw៎និ�យពី�ខូច៩ និ�យ�៉ប់ម៉ង 
េហ[យេអ[ចរ uកេឆវ ^វw៎។ ខE Fឮំ�គេ8ច[នអ%កេក[ត %̂ ំហ% ឹង�គេ8ច[នែតអqr ងឹ
'នចរ uកេឆវ^វ ែតបងអត់េទេហ៎? 
ខ៖ េ8សចេល[មនុស�េទ ហ% ឹងេហ[យេ8សចេល[មនុស�េទ ដូចអ%កេក[ត %̂ ំiល 

%̂ ំiល %̂ ំចអី {ខHះចេគចខូច ចុះចខE F េំម៉ចក៏អត់ខូច អត ់
{ហ% ឹងសីុសងេល[ចិតRមនុស�េទ។ 
ក៖ tស! 
ខ៖ �មិនែមនមកពី %̂ ំេទ។ 
ក៖ អូេខ! អqr ងឹបងស8'ប់ អqr ឹងបងេក[ត %̂ ំវក 
បង'នបងប� �ន8ប mស8សីប៉ុ5- ន5ក់ែដរ? 
ខ៖ សុទ68សី៦5ក់។ 
ក៖ �ងំអស់? 
ខ៖ tស! 
ក៖ 8សី�ងំអស់ម៉ង? 
ខ៖ tស! 
ក៖ េហ[យបងកូនទីប៉ូ5- នវ uញ? 
ខ៖ កូនទី៣។ 
ក៖ កូនទី៣? បងtំេ,- ះបងប� �នរបសបងេទ។ eំងពីបងេគរហូតេ� 
េត[�ត់េ,- ះអីេគ ខH ះ? េភHចេ,- ះបងប� �ន? 
ខ៖ អត់េភHចេទ។ 
ក៖ េ,- ះអីែគខHះបង8<ប់េម[ល? 
ខ៖ េ,- ះបង5ង។ 



ក៖ �ងំ8តកូល�ត់ែដរo៎? 
ខ៖ ហ% ឹង! ផុន! 
(មិតRភកR ិ�ត់)៖ ផុន 5ងហី? 
ខ៖ ផុន >ត។ 
ក៖ ផុន សុ>ត។ tស! ដល់េពលប5� ប់មកេទ�ត? 
ខ៖ េអ[េម[ល! >ត >ន បងទី២ទី៣េហ៎? 
ក៖ tស! 
(មិតRភកR ី�ត់)៖ និ�យពីទីមួយមក។ 
ក៖ ឥឡ: វនិ�យពីទីមួយមកសិនអីេគ? 
ខ៖ ទីមួយ! 
(មិតRភកR ិ�ត់)៖ យកពីទីមួយចុះមក។ 
ខ៖ ខE F េំភHច{េដ[មេគេ�{�ល់ៃថWេនះ។ 
ក៖ ឥឡ: វនិ�យ{�ល់ៃថWហ% ឹងក៏<នែដរ។ 
ខ៖ {�ល់ៃថW បង ផុន 5ង។ 
ក៖ tស! ដល់េពលទី២? 
ខ៖ ផុន អូន។ 
ក៖ ទី៣? 
ខ៖ ផុន សុ>ហ% ឹង។ 
ក៖ បងហ% ឹង េហ[យដល់េពលប� �នប5� ប់បង? 
ខ៖ ផុន >ត w ផុន េធ�ន។ 
(មិតRភកR ិ�ត់)៖ ៥េហ[យ។ 
ខ៖ �នហ% ឹងទី៤។ 
ក៖ ទី៤! េហ[យប5� ប់មកេទ�ត? 
ខ៖ {េ� ហីុ�នហ% ឹងទី៥ {េ�ខE Fទំី៦េ,- ះ ។ 
ក៖ េ,- ះអីេគ? 
(មិតRភកR ិ�ត់)៖ េ,- ះ អីមកេម[លមុខខE F ។ំ េប[ខE F ំមិនែដល�  ល់ ផងហ% ឹង 
េទ[បែត�  ល់េT ហ% ងឹេ�ះ។ 
ខ៖ បងប� �នេ,- ះ�េ8ច[នេពក។ 
(មិតRភកR ិ�ត់)៖ មកេម[លែតមុខខE F ំ។ 
ខ៖ សីុ�។ 
ក៖ ហ% ឹងេហ[យ ផុន សីុ� តឹង8ទ:ងoស់។ 
ខ៖ េ8ច[នេពករកនឹក។ 
ក៖ អqr ឹងបង 
ពួក�ត់�ងំប៉ុ5- ន5ក់បងប� �នបងឥឡ: វពួក�ត់រស់េTឯoវ uញ? 
ខ៖ េTផ�ះេហ[យេដ[ររកសីុខH ះ។ 
ក៖ េTៃ8ពែវងេoះហ% ឹងេហ៎? 
ខ៖ tស!  
ក៖ ែតបងេទេTេខតRកoR លេនះែត'% ក់ឯង? 
ខ៖ tស! ខE F េំTេនះែត'% ក់ឯង។ 
ក៖ មូលេហតុអីែដល<នេធz [ឱO>H ស់ប¡ �រទីលំេTបង? 
ខ៖ មកពីេយ[ងរកេoះេយ[ងរកអីអត់<ន 
រកអីអត់<នមកេណះ<នcរkរអqr ងឹ េចះែតេធz [ េនះេv។ 
ក៖ ចុះេពលេដ[មេឡ[យបងេធz [cរអីេគ? 
ខ៖ ពីេដ[មេឡ[យេធz [សំណង់អីតិចតួចៗ ខE F េំTផ�ះអីហ% ឹង។  
ក៖ tស! 
ខ៖ មិនសូវ<នេដ[រេធz [អី េ8¢ះខE F?ំប់កូន<ន <នេដ[រឥឡ: វ។ 
ក៖ ហ£ ៎! កូន'នប៉ុ5- នេហ[យ? 



ខ៖ កូន'ន៣5ក់។ 
ក៖ អqr ងឹបងចូលដល់ស8'ប់...អូេខ! េភHចសិន បង'នេ,- ះេ�េ8¤អត?់ 
ខ៖ េ8¤'ន។ 
ក៖ េគេ�អីេគ? 
ខ៖ េគេ�ម៉ក់។ 
ក៖ បងម៉ក។់ 
ខ៖ tស! 
ក៖ tស! ហ% ឹងេហ[យ។ អqr ងឹែតមួយហ% ឹងេត[ហី? 
ខ៖ tស! 
ក៖ tស! ដល់េ,- ះែមនែទនេ,- ះសុ> 
ែត�គេ8ច[នអ%កេTផ�ះេ�បងម៉ក់ឬក៏េ�>? 
ខ៖ ម៉ក!់ 
ក៖ ម៉កេ់ហ៎? 
ខ៖ tស! 
ក៖ អ%កoេគអ%ក¥ក់រហ័ស5មហ% ឹងឱO? 
ខ៖ អត់ដឹងផង។ 
ក៖ អត់ដឹងេទ?  
ខ៖ tស!  
ក៖ អqr ឹងeំងពីតូចមកឮែតែម៉ឪបងប� �នេ�ែតម៉កអ់qr ងឹេv? 
ខ៖ tស! 
ក៖ អូេខ! អqr ងឹបងស8'ប់'R យបង�e់េ,- ះអីេគែដរ? 
ខ៖ 'R យខE F  ំ�̈ េខន។ 
ក៖ tស! ហ% ឹងេហ[យ កU Fងសំបុ8តកំេណ[ត�ត់េ,- ះ�̈ េខន។ អqr ងឹ 
ស8'ប់'R យរបស់បង �ត់េ,- ះ�̈ េខន េក[តៃថWទី១០ ែខសីw %̂ ំ១៩៥៥ 
េTភូមិៃ8ពធំ ឃំុេ�កខrក 8ស mកកំពង់8ត ែបក េខតRៃ8ពែវង 8បេទសកមp F?។ 
បងtំ�'R យរបស់បង �ត់េអ[រេក[ត %̂ ំែខ- រ �ត់េក[ត %̂  ំសតzអីេគេទ? 
ខ៖ ខE Fមំិនtំផង។ 
ក៖ អត់tំេទេហ៎? 
ខ៖ tស! ខE Fមំិនែដល<នសួរ�ត់ផង។ 
ក៖ tស! 
អqr ឹងបងេត[អនុស©វរ ªយ៍របស់បងក៏ដូច?ទ'H ប់ែដល'R យរបស់បងេធz [?េរ�ង 
�ល់ៃថW �ត់�គេ8ច[ន�ត់េT?មួយបង�គេ8ច[ន�ត់េធz [អីេគែដរ? 
ខ៖ �ត់េធz [អី�ត់េTែតផ�ះ។ 
ក៖ tស! 
ខ៖ �ត់អត់ែដលរកសីុអីផង�ត់េTែតផ�ះ ចិqr ឹម'ន់� អីតិចតួច។ 
ក៖ 8គ«�ររបស់បង'នេធz [ែ8សអីអត់? 
ខ៖ េធz [។ 
ក៖ �ល់ %̂ ំេធz [ែ8ស�ល់ %̂ ំម៉ង? 
ខ៖ tស! េធz [8�ន់ែត<នមួយហូបៗមិនែដល<នលក់ដូរអីផង។ 
ក៖ ហ£ ៎! អqr ឹងeំងពីតូចរហូតដល់ធំមកបង<នេធz [... 
ខ៖ េធz [ែ8ស។ 
ក៖ បងដឹងែតេធz [ែ8សហ% ឹងម៉ង? 
ខ៖ tស! 
ក៖ ស¬ �ងដកអីដឹងែតេចះ�ងំអស់ម៉ងេហ៎? 
ខ៖ េចះ�ងំអស់។ 
ក៖ អូេខ! េTេoះបងេប[សិន?�ល់ %̂ ំេប[សីុឈU ®លស¬ �ង 8ច:តអ<ីនេទ? 



ខ៖ <នេត[! ប៉ុែនRឥឡ: វេគសុទ6ែត'៉សីុន ពីមុនេយ[ង<នចុះ<ន៧,០០០-
៨,០០០អី េយ[ងេចះ ែតេvេហ[យេវទ5oស់។ 
ក៖ បង{ភូមិៃ8ពធំហ% ឹងចុះពីេខតRេvេv Ŵ យេទ? 
ខ៖ ផ² �វេv�z យេរ�ងែដរ។ 
ក៖ ហ£ ៎! អqr ងឹេTជីតថ%ល់?តិែដរេហ៎ផ�ះបង? 
ខ៖ ៧គីឡ: ដីចុះេv។ 
ក៖ ហ£ ៎! ច'W យ Ŵ យពីអ%កេល�ង Ŵ យេទបង? 
ខ៖ ពីអ%កេល�ង ពីអ%កេល�ងេvេយ[ងមិនេvកអេណR [ក 
េvកអេណR [កេvេយ[ងចុះេvេ8cម េទ�ត៧គីឡ: ដី<នដល់។ 
ក៖ មិនែមនេTជិត¢មជរអីេ5ះoហី? 
ខ៖ អត់ដល់េទ។ 
ក៖ ហ£ ៎! ¢មជរ Ŵ យ?ង? 
ខ៖ tស! 
ក៖ ហ£ ៎! អqr ឹងជិតេនះេទអqr ឹង។ អញqr ឹងបងស8'ប់'R យរបស់បង 
�ត់?មនុស�'នចរ uក �៉ងេម៉ចែដរ? និ�យេរ�ប�ប់ពីែម៉បនR ិចេម[ល
លក³ណៈរបស់ែម៉ហ% ឹងេម៉ចែដរ ចរ uក�ត់w៎? 
ខ៖ ែម៉ចរ uក'នអី។ 
ក៖ េម[លនិ�យេរ�ប�បឱ់Oអស់េម[ល? 
ខ៖ េរ�ប�ប់េម៉ចេvេប[ ´ក់េម៉ចេរ�ប�ប់េម៉ច េប[ែម៉ខE Fចំរ uក'នថ-ី។ 
�ត់រកសីុធម-eចិqr ឹម េហ[យរកសីុចិqr ឹមកូនចqិr ឹមអីហ% ឹង។ 
ក៖ ហីុ! cច់ហីក៏ស² �ត? 
ខ៖ មិនcចមិនស² �តធម-e។ 
ក៖ ចណុំចកែនHងងoែដលបង8សµញ់'R យ?ងេគ? 
ខ៖ �ត់ទុក¥ក់កូន8សµញ់កូនoស់ េឃ[ញកូន 
េឃ[ញកូនេនះអីហ% ឹង�ត់េធz [ហ% ឹងេv។ 
ក៖ �គេ8ច[នកូន�ងំអស់ 'R យរបស់បង�ត់8សµញ់អ%កoេគ?ងេគបង? 
ខ៖ េទ! េម[លេv8សµញ់�ងំអស់�%  មិនែមន8សµញ់មួយអត់មួយេទ។ 
ក៖ ឥឡ: វសួរមួយ បងប� �នសុទ6ែត8សីែមនេទ? 
ខ៖ tស! 
ក៖ ែម៉'នែដរeមយក8ប mសអីេទ? 
ខ៖ អត់ដឹង�ត់ ដឹងeមមិនeមមិនដឹង។ 
ក៖ ខE Fគំិត�eមេហ[យ េ8¢ះអីេឡ[ង៦5ក់េហ[យ។ 
ខ៖ ៦5ក់។ 
ក៖ េចះែតeម eមយក។ 
ខ៖ ជំ5ន់ហ% ឹង�ត់េចះែតយក យកេហ[យ�យខE F េំចះែតេម[លអចីឹងw៎។ 
ក៖ ហីុៗ! 
ខ៖ េហ[យ�យ ខE F�ំត់េចះែតេម[លេម[លេ¶�ងំ៦5ក់ហ% ឹងeមែដរ 
ចង់<នែដរ <ន8ប mស ែតមិន<ន។ 
ក៖ tស! ហ% ឹងេហ[យ។ អqr ឹងបង8សµញ់ចំណុចo៎ែដល'R យបង'នw៎ 
8សµញ់ កែនHងo?ងេគ េហ[យ�ត់េម៉ចែដរ<នបង8សµញ់ចំណុចហ% ឹង? 
ខ៖ យប់8បលប់អីេគមក ចណុំចេហ[យoមួយេចះែត �ត់ឈឺេvេយ[ងេចះ 
ែតេvរក�តអ់ីចងឹេv។ 
ក៖ ហីុៗ!  
ខ៖ េប[េយ[ងឈឺអqr ឹង 
�ត់រត់មករកេយ[ងេ¤R 8ត?ក់ឈឺអី�ត់រក�% ឱំOេយ[ងអqr ឹងw៎ េយ[ង េv
អត់រចួ។ 
ក៖ ហីុៗ! អqr ឹង�ត់េម[លែថរក©បងហ% ឹងេហ៎? 



ខ៖ tស! ហ% ឹងេហ[យ។ 
ក៖ ចណុំចកែនHងហ% ឹង។ tស! អqr ឹងបងeំងពី'R យរបស់បង8បវតR ិ�ត ់
eំងពីបងដឹងមក ដូច?�ត់េTេខតRៃ8ពែវងហ% ឹង 
រហូតមកឬក�៏ត់េTកែនHងoេផ�ងេទ�តេទ? 
ខ៖ េTហ% ឹងរហូតម៉ង�- នcរ>H ស់ប¡ �រ។ 
ក៖ េ�ះែតឥឡ: វក៏�ត់េTហ% ឹងែដរេហ៎? 
ខ៖ tស! 
ក៖ អូេខ! ឥឡ: វចូលដល់  'នអីចង់និ�យពីែម៉អីេទ�តអត ់
ចណុំចកែនHងoែដលចង់ឱOកូន េ¶របស់បង�R ប់ពី�យអចីឹងេvo៎។ 
ខ៖ និ�យេម៉ចេទ�តេទ។ 
ក៖ រកនឹកអត់េឃ[ញ? 
ខ៖ រកនឹកអត់េឃ[ញ។ 
ក៖ អូេខ! ឥឡ: វចូលដល់ឪពុកវ uញមRង ឪពុកេ,- ះអីេគវ uញ? 
ខ៖ ឪេ,- ះ... 
ក៖ េភHចេ,- ះឪែមន? 
ខ៖ អត់េភHចេទ ែតេភHច8តកូល។ 
ក៖ 8តកូលកU Fងសំបុ8តកំេណ[ត¥ក់ប៉ុល ប៉ុល សុ៊ន។ 
ខ៖ សុ៊ន ប៉ុល សុ៊ន។ 
ក៖ ប៉ុល សុ៊ន។ tស! ហ% ឹងេហ[យ អqr ឹងឪពុកបងេ,- ះ ប៉ុល សុ៊ន 
កU Fងសំបុ8តកំេណ[ត េគ ¥កេ់ក[តេTកU FងៃថWទី១០ ែខតុ´ %̂ ំ១៩៥៦ 
េTកU Fងភូមិៃ8ពធំ ឃំុេ�កខrក 8ស mកកំពង់8តែបក េខតRកoR ល 
8បេទសកមp F?ែដរ។ អូេខ! អqr ងឹបងស8'ប់ឪពុករបស់បងសំណួរ ដូចែត'R យ 
ែដរ �េត[�ត់ %̂ ំែខ- រ�ត់ %̂ ំសតzអីេគបង? អត់tំេទ? 
ខ៖ ខE Fអំត់ដឹងេទ អត់tំផង។ 
ក៖ អត់tំេទេហ៎?  
ខ៖ tស! 
ក៖ �ត់៥៦ ខE Fគំិត��ត់ %̂ ំវកែដរ 
េ¥យ�រឪពុករបស់ខE F�ំត់េក[ត %̂ ំ១៩៥៦ែដរ។ �ត់ %̂ ំ   វកហ£ ៎ 
េហ[យ'R យរបស់បងបងរបស់ឪពុក? 
ខ៖ បង! 
ក៖ ១ %̂ !ំ 
ខ៖ tស!  
ក៖ អqr ឹង8បែហល? %̂ ំរcរអីហ% ឹង 'R យរបស់បងហ£ ៎ េ¥យ�រ'R យរបស់បង 
បងប� �ន�%  មួយ %̂ ំ។ 
ខ៖ tស! 
ក៖ បងឯងមិន<ច់´ក់េទo៎ និ�យេចញឱOអស់មក មិន<ច់េអ�នខE Fអំីេទ។ 
អូេខ! អqr ឹង ស8'ប់ឪពុករបស់បងសពzៃថW�ត់'នជីវ uតរស់េTសពzៃថWេទ? 
ខ៖ tស! េT?មួយ8គ«�រ�ត់�ល់ែតៃថWហ% ឹង។ 
ក៖ tស! ?មួយ'R យរបស់បងហ% ឹង? 
ខ៖ tស! 
ក៖ េត[ឪពុករបស់បង�ត់?មនុស�ែដល'នចិតRេម៉ចែដរ? 
ខ៖ 
ពុកខE F ំចិតR�ត់�យប់8ពលប់អី�កូន�ត់េvេហ[យ�ត់ដឹកេv�ងំយប់អីហ% ឹង 
ចិតR<ន oស់ឪខE F ំហ£ ៎។ 
ខ៖ tស! �ត់មិន'ត់េទ ែតដូច�េvេហ[យែតកូនw'ត់េvេហ[យ។ 
ក៖ េហ[យ8សµញ់ឪពុកេទ? នឹកឪេពកេហ៎? 
ខ៖ នឹក! និ�យទ8'ែំត8សក់ទឹកែភ%កេទ។ 



ក៖ និ�យមកទុកឱOកូនេ¶របស់បង�ត់<ន�R ប់ពីជីវ uតរបស់eអីចឹងw៎។ 
អqr ឹងបង 
ស8'ប់ឪពុករបស់បង�ត់េធz [cរkរអីេគខHះេដ[ម¸ីចិqr ឹមជីវ uតដល់បងែដរ? 
ខ៖ �ត់េTែតផ�ះ�ត់េធz [ែត8ស:វែដរ រកសីុចិqr ឹម8បពន6កូន។ 
ក៖ 'នមុខរបរអីេផ�ងេទ�តែដល�ត់¹H ប់េធz [េទ? 
ខ៖ មុខរបរ�ត់តិចតួច 
ដូច�ឥឡ: វេគឱO�ត់េធz [ផ�ះអqr ឹង�ត់េធz [ផ�ះេធz [អីឱOេគែដរ។ 
ក៖ ហ£ ៎! �ត់??ងសំណង់ែដរបងេoះ? 
ខ៖ អត់សំណង់េទ េធz [ផ�ះ�ត់អត់េរ�បបូកអីេទ 8�ន់ែត�ផ�ះេឈ[អីហ% ឹងw៎។ 
ក៖ ហ£ ៎! 8�ន់ែត?ងផ�ះ?ងេឈ[អីចងឹេvបងេoះ? 
ខ៖ tស! ហ% ឹង។ 
ក៖ tស! អqr ឹងបងកែនHងo មិញ8សµញ់ឪពុក?ងេគ គឺ�ត់ខzល់iz យ
ពីបង?  
ខ៖ tស!  
ក៖ បង{ចនិ�យអំពី�  េត[eំងពីេក-ងរហូតដល់ធំប៉ុណº ឹង 
េត[ឪពុករបស់បង�ត់<នលះ 
បង់អីេគខHះស8'ប់បងក៏ដូច?េត[បងេឃ[ញនឹងែភ%កw៎។ 
េត[�ត់?មនុស�ែដល'នទ'H ប ់េម៉ចែដរ ឬក៏ចរ uកេម៉ចែដរអីចឹងw៎? 
ខ៖ ទ'H ប់�ត់ស² �តបូតមិន'ត់មិនអីេទេហ[យកូនឈឺអីហ% ឹងេvេហ[យ។ 
ក៖ tស! ដូចេត[ជំ5ញរបស់�ត់
ដូចេ8¤ពីរកសីុេធz [ផ�ះឱOេគេហ[យនឹងេធz [ែ8សហ% ឹង ែតប៉ុណº ឹង ម៉ង
ឬក៏'នអីេផ�ងេទ�ត? 
ខ៖ ឥឡ: វ�ត់េនះេហ[យ �ត់េធz [ចូល?{tរOេហ[យ។ 
ក៖ ហ£ ៎! ឥឡ: វ�ត់េTផ�ះឬក៏េTវតRបង? 
ខ៖ េTផ�ះ�ត់េTផ�ះែត�ត់េដ[រេធz [{tរOេដ[រអីចឹងេv។ 
ក៖ tស! អូេខ អqr ឹងបងស8'ប់កែនHងែដលបងtំអនុស©វរ ªយ៍  
ែដលបងtំមិនេភHច?មួយឪពុកw៎កែនHងoវវ uញេv? 
ខ៖ ចង់េភHច tំមិនេភHច 8សេoះ�ត់ស² �តមិននិ�យខឹងកូនខឹងអីហ% ឹងw៎។ 
ក៖ ចុះេពលបងមកេT Ŵ យពី�ត់អqr ឹង �ត់'នែដលនិ�យអីពីបង 
ឬក៏�wម»ត ់ឬ ក៏េម៉ចែដរឬក៏អនុ¼½ តឱOមករស់េT Ŵ យេទ? 
ខ៖ �ត់អត់wមអីេទឱOែតកូនមករកសីុ។ 
ក៖ ហ£ ៎! 
ខ៖ េយ[ង�- ន។ 
ក៖ អqr ឹងឱOែត'នផ² �វ�ត់េចះែតបេoR យឱOមករកអីចងឹេv? 
ខ៖ ហ% ឹងេហ[យ! 
ក៖ tស! អqr ឹងស8'ប់ មិញេអ[មិញេភHចសួរពីបងប� �នមិញ  អូេខ! 
អqr ឹងបងប� �នរបស់បង អនុស©វរ ªយ៍ែដលបង¹H ប់េលង?មួយពួក�ត ់
េត[បង¹H ប់េលងអីេគខHះ?មួយបងប� �ន? 
ខ៖ អូtំមិនអស់។ 
ក៖ េម[លឥឡ: វ និ�យកែនHងoែដលបងtំេម[ល? 
ខ៖ រកមិន'នេទ េភHចអស់េហ[យ។ 
ក៖ ¹H ប់េលងសីុគូ wសីុគូ េលងេប�រ{ហ% ឹង ¹H ប់េលងគប់វង់¹H ប់េលង<ញ់ឃH ី 
ឬក៏េ´ត េ¤សូ៊អី?មួយ�% េទ? 
ខ៖ អត!់ 
ក៖ េហ[យអqr ងឹពីតូចមក�គេ8ច[នេលងអីេគ?មួយ�% អចីឹង? 
ខ៖ អqr ឹង<ន�េភHចមិនដឹងេលងអីេគខHះេភHចអស់េហ[យ ។ 



ក៖ ចំេម៉ចេvេភHចអចីឹងេភHច8ស«លេមH ៉ះ។ ទ'H ប់ែដលបង8សµញ់�គេ8ច[ន
?មួយបងប� �ន �គេ8ច[នបងេធz [អីេគ? 
ខ៖ េធz [អីេចះែត5ំ�% េលងធម-eអចីឹងេv។ 
ក៖ េលងៃប៉ឡm កៃប៉ឡអីចឹងេvបងេហ៎? 
ខ៖ tស! 
ក៖ ឥឡ: វចូលដល់e�យវ uញមRង ឥឡ: វចូលដល់iង'R យសិន e�យ 
�យេ,- ះអីេគ វ uញបង? 
ខ៖ �យេ,- ះ�យៃឡ។ 
ក៖ 8តកូល�ត់tំេទ? 
ខ៖ អត់tំ។ 
ក៖ បងេក[ត�ន់�យអត?់ 
ខ៖ �ន់!  
ក៖ ឥឡ: វ�ត់អនិtr កម-ឬក៏�ត់េTរស់? 
ខ៖ �H ប់<ត់េហ[យ យូរេហ[យ។ 
ក៖ បងtំ��យេក[តេTេពលoេទ? 
ខ៖ អត់tំេទ ចប់េហ[យសួរខE F ំ។ 
ក៖ �ត់�H ប់េT %̂ ំoវ uញបងដឹងេទ? 
ខ៖ cល %̂ ំប៉ុ5- នេទ អត់tំេទ។ 
ក៖ ប៉ុ5- ន %̂ ំេហ[យែដល�ត់�H ប់ហ% ឹង? 
ខ៖ យូរេហ[យ ៧-៨ %̂ ំេហ[យេហចូល?ង១០ %̂ ំេហ[យeំងពីខE F េំTតូចៗេមH ៉ះ។ 
ក៖ tស! អqr ងឹចូល១០ %̂ ?ំ 
ខ៖ ?ងេហ[យ។ 
ក៖ ប៉ុ5- នចូល8បែហល?១៣- ១៤ %̂  ំ ឬក៏េម៉ចបង? េពលហ% ឹងបង{យុ
ប៉ុ5- ន<ន�យ �H ប?់ 
ខ៖ខE F េំTតូចេហ[យមកឥឡ: វខE F ំcរេហ[យ�មកឥឡ: វ១៥ %̂ ំចុះ។ 
ក៖ ១៥ %̂  ំអqr ងឹ8បែហល?២០០៥បងេoះ? 
ខ៖ tស! 
ក៖ េម[លឥឡ: វ២០១៨ ២០០៣ ២០០៥ ២០០៣អីហ% ឹង ហ% ឹងេហ[យ េពល�ត់�H ប់ 
�H ប់{យុ ប៉ុ5- នបង? 
ខ៖ អត់tំេទ។ 
ក៖ េម[លេv�ត់tស់ឬក៏េម៉ច? 
ខ៖ tស់េហ[យ�H ប់។ 
ក៖ {យុ និ�យេv�ត់�H ប់េ¥យ�រជ�ឬក៏�H ប់េ¥យ�រជមW ឺអីមួយបង? 
ខ៖ �ត់�H ប់េ¥យ�រជ�។ 
ក៖ ហីុ! �ត់អ%ក8ស mកៃ8ពែវងែដរេត[បង? 
ខ៖ tស! អ%ក8ស mកៃ8ពែវងែដរ។ 
ក៖ អqr ងឹ8ស mកកំេណ[តរបស់យ�ហ% ឹងេក[តេTកU Fងភូមិៃ8ពភ% ំ ឃំុេ�កខrក 
8ស mកកំពង់8តែបក េខតRៃ8ពែវងហ% ឹងែដរ? 
ខ៖ tស! 
ក៖ អqr ឹងអ%កភូមិែតមួយែដរ? 
ខ៖ ភូមមិែតមួយ។ 
ក៖ ភូមិ?មួយែម៉។ 
ខ៖ ?មួយ�% ។ 
ក៖ បង�យ?មនុស�ែដលេម៉ចែដរ? បងtំអីេគខHះ tំអីែដរពី�យ? 
ខ៖ �យ'នអីេTផ�ះេម[លេ¶ហ% ឹងឯង �ត់ក៏មិនcចែដរ ស² �តបូតរហូត។ 
ក៖ tស! 'នអីែដលtំពី�យេ8ច[ន?ងហ% ឹងអីេទ�តេទ? 
េម[លេរ�ប�ប់េ{យអស់េម[ល ទុកេធz [អីេគ? 



ក៖ tំ?មួយ�យខE F េំដក?មួយ�យេT?មួយ�យទល់ែត�យឈឺដួល 
ដូច��ត់ �H ប់មួយចំេហ�ងខ² ®នអចីឹងw៎។ 
ក៖ ហីុ! 
ខ៖ �ល់ែត៣-៤ %̂ ំ ៥ %̂ ំេហ[យ�៉ង <ន�ត់ខូចេvហ% ឹងw៎។ 
�ត់�H ប់មួយចំេហ�ងខ² ®ន េហ[យនិ�យអត់រចួ។ 
ក៖ ហីុ! េហ[យបង?អ%កែដលេម[លែថ�ត់ហ% ឹង? 
ខ៖ ែម៉ខE F?ំអ%កេម[លែថ ែតខE Fកំ៏?អ%កេដក?មួយ�ត់ែដរ។ 
cល�ត់មិន�ន់ឈឺw៎ ខE F េំTតូចw៎។ 
ក៖ tស! �យចិតRល£ េទបង? 
ខ៖ 'នអីចិតRល£ ឱOលុយេ¶េvេរ�ន។ 
ក៖ �ត់ដឹង��យរកសីុអីេគេទបង? 
ខ៖ អត់ដឹងេទ។ 
ក៖ អqr ឹងeំងពីបងដឹងកR ីមកដឹង��យេធz [cរអីអត់អចីឹង? 
ខ៖ អត់ដឹង ដឹងែតែម៉េT?មួយ�យ�យេT?មួយែម៉។ 
ក៖ ហ£ ៎! េហ[យេម[លេ¶ែតប៉ុណº ឹងេv? 
ខ៖ tស! 
ក៖ ែដលេឃ[ញ�យេvែ8សអីេទ? 
ខ៖ អត់ែដលេទ េឃ[ញែតេTផ�ះ។ 
ក៖ អត់'នែដលេឃ[ញេvoេvណីេ�ះម៉ង? 
ខ៖ tស! 
ក៖ េហ[យ�គេ8ច[នអ%កoេគឱOលុយ<ន<នឱOបងយកេvេរ�ន? ែម៉ឱO? 
ខ៖ ែម៉ឱO។ 
ក៖ េហ[យ�យ'នកូនប៉ុ5- ន5ក់វ uញ? 
ខ៖ អូយ! tំអត់អស់មិនដឹងប៉ុ5- ន5ក់េទ។ 
ក៖ ែតtំ�- នៗឥឡ: វ 8�ន់ែតដឹងពូមីងអីេTសល់ប៉ុ5- ន5ក់វ uញiងែម៉? 
ខ៖ េម[ល iងែម៉២ ៣ ៤ tំ<នែត៤5ក់េទ។ 
ក៖ tស! <នែត៤5ក់ហ% ឹង? 
ែតែម៉អត់ែដលនិ�យ8<ប់ពីបងប� �នេម៉ចៗេទេហ៎? 
ខ៖ អត!់ 
ក៖ ចុះ�យអី
'នែដលដំoលពីេរ�ងជីវ uត�ត់ែដល8<ប់េពលែដលស8'ន?មួយ�% អី 
ចឹង�យ'នែដលនិ�យ8<ប់េទ? 
ខ៖ អត់ែដល8<ប់អីេទ។ 
ក៖ អត់ែដល8<ប់អីម៉ង? 
ខ៖ tស! 
ក៖ tស! អូេខឥឡ: វចូលដល់eវ uញមRង ស8'ប់ជីeរបស់បង�ត់េ,- ះអីេគែដរ 
បR ីរបស់�យហ% ឹងw៎? 
ខ៖ eមុំ។ 
ក៖ 8តកូល�ត់tំេទ? 
ខ៖ អត់tំ។ 
ក៖ អត់tំែដរ? 
ខ៖ tស! 
ក៖ ឥឡ: វ�ត់េTរស់ឬក៏�H ប់<ត់េហ[យ? 
ខ៖ �H ប់យូរេហ[យមុន�យេទ�តហ£ ៎។ 
ក៖ មុន�យប៉ុ5- ន %̂ ?ំ 
ខ៖ េ8ច[ន %̂ ំែដរ។ 
ក៖ ែតបងអត់tំ %̂ ំ�ត់េក[តេទហី? 



ខ៖ អត់tំ %̂ ំេក[ត។ 
ក៖ េពលe�H ប់ហ% ឹង{យុចំoស់ឬក៏េម៉ចែដរ? 
ខ៖ ៦០?ង។ 
ក៖ ៦០ %̂ ំ?ងេហ៎? 
ខ៖ tស! 
ក៖ 8បែហល?មុន�យយូរេទបង? 
ខ៖ tស! មុន�យ �H ប់មុន�យ។ 
ក៖ 8បែហល?ប៉ុ5- ន %̂ ំឬក៏េម៉ចេv eម�- នេម[ល។ 
ខ៖ ខE F េំTតូច�- នដឹងខOល់ផងហ% ឹង ដឹងែតខE F េំTតូច�ត់�H ប់។ 
ក៖ ែតដឹងែត�H ប់មុន�យយូរែដរ? 
ខ៖ tស! 
ក៖ ហ% ឹងេហ[យ។ 
អqr ងឹ8បែហលបងេTតូចេប[អត់ដឹងអីេ¥យ�រេក[ត១៩៨៥បងឯងែមន េទ?  
អqr ងឹ'នែតeអបីងេទ[ប<ន៥ %̂ ំ ១៩៩០  �ត់�H ប់េហ[យែមនេទ? 
ខ៖ tស! 
ក៖ ឬក៏៩០?ងអីហ% ឹង។ tស! បងេពលហ% ឹងេក[តមកេឃ[ញeែដរែមនេទ? 
ខ៖ េឃ[ញហ% ឹងេហ[យ។ 
ក៖ េពលហ% ឹងe�ត់េម៉ចែដរបង 
{ចនិ�យtំពីេពល�ែដល��ត់8សµញ់បងេម៉ចែដរ ឬក៏េម៉ចែដរ? 
ខ៖ e េដញ�ដូច�កែនHង�ត់អចីឹងដូច�cំបិតអីដឹង 
ែតមុតៗអចីឹង�ត់អតឱ់Oេvេលង កែនHង�ត់េទ 
ដឹងែត<ត់ចំ5ំកែនHង�ត់ដឹងែត�ត់រកេរ�ង�យេយ[ងេហ[យeខE Fcំចoស់។ 
ក៖ ecចេហ[យេម៉ចែដរ8ត:វ�ត់មួយពំនូងអីេទ? 
ខ៖ អត់ែដល8ត:វេទ 8�ន់ែត�cចសម¾ ីអីចឹងw៎។ 
ក៖ tស! 
ខ៖ �ត់អត់'នែដល�យេ¶អីេទ cចែតសម¾ ីអីចឹងេv។ 
ក៖ 'នអីtំេទ�តពីeេទ? 
ខ៖ អស់េហ[យ។ 
ក៖ េម[លនិ�យឱOអស់េម[ល ដូច'នអី´ក់ៗដល់េហ[យ។ 
ខ៖ អត់'ន´ក់អីេទ �tំែតប៉ុណº ឹង8បវតR ិtំែតប៉ុណº ឹងហិ<ត់ឈឹងេv។ 
ក៖ បងេពលហ% ឹង េពលេTពីតូចហ% ឹងេឃ[ញeេធz [អីេគែដររកសីុ?  
�ត់cំបិត�ត់មុតៗហ% ឹង �ត់រកេធz [អីេគវ uញ? 
ខ៖ �ត់ដូច� ពិេដ[មេគមិនបិតជេ8ម¿កេe% ត។ 
ក៖ ហីុ! 
ខ៖ េហ[យ�ត់េម[លេ�េម[លអចីងឹ�ត់¥ក់េveមអីចងឹw៎ 
េហ[យ�ត់¥ក់េveមេvអ ីហ% ឹងw៎េពលហ% ឹងw៎។ 
ក៖ tស! 
ខ៖ 'នអី'នែត{ហ% ឹងមុនដំបូងហ% ឹង'នែខ�ជ័រ'នែខ�អីឯo។ 
ក៖ ហ% ឹងេហ[យ េគវ uញែខ�េe% តហ% ឹង។ 
ខ៖ ហ% ឹង! 
ក៖ យកេvេធz [ចងអចីឹងេvបងេoះ? 
ខ៖ tស! ហ% ឹងេហ[យ។ 
ក៖ ហីុ! tស់ៗពីជំ5ន់េដ[មេធz [ែតអqr ងឹ។ 
បងេពលេTពីតូចមកបងឯង'នែដលេឃ[ញeអី�ត់វ uញកេន�លេe% តអីេទ? 
ខ៖ េធz [កេន�លេe% តេហ៎? 
ក៖ tស! 
ខ៖ ចុះបងដឹងពីរេប�បែដល8ត:វេធz [កេន�លេe% តហ% ឹងេទ? 



ខ៖ ដឹងេត[។ 
ក៖ បងឯងែដលវ uញ{ហ% ឹងេទ? 
ខ៖ េធz [េត[! 
ក៖ អ%កេធz [កេន�លេe% តែដរេហ៎?  
ខ៖ tស! 
ក៖ េពលហ% ឹងយកេvេធz [អីេគវ uញ? 
ខ៖ cប់សH ឹកេe% តេហ[យយកមកហូត។ 
ក៖ ហ% ឹងេហ[យ យកេធz [លក់ឬក៏េធz [ទុកខ² ®នឯង? 
ខ៖ េធz [កេន�លwល8ស:វខ² ®នឯង។ 
ក៖ ហ£ ៎! 
បង{ច8<ប់េម[ល�េដ[ម¸ីេធz [កេន�លសH ឹកេe% តហ% ឹងេគេធz [េម៉ចខH ះបង8<ប់េម[
ល? 
ខ៖ េធz [កេន�ល'នអីេយ[ងcប់សH ឹកមកេយ[ងហូតេហ[យ8eំទឹក 
8eំទឹកេហ[យwល។ 
ក៖ ហីុៗ! 
ខ៖ ដល់េពលសÀ ®តេយ[ងយកមកេធz [ េធz [កេន�ល។ 
ក៖ {ហ% ឹង8ត:វ8eំទឹកេទ�តេហ៎? 
ខ៖ tស! 
ក៖ បងថីេប[សិន?អត់8eំទឹក�េម៉ច? 
ខ៖ �ផុយរលួយ។ 
ក៖ ហ£ ៎! ដល់េពល8eំទឹកេvគឺដឹងែតអត់អីម៉ង? 
ខ៖ tស! 
ក៖ សz តីែមន? 
ខ៖ សz ីតហ% ឹងេហ[យ។ 
ក៖ tស! បង{ដល់េពលេយ[ងវ uញ�ហ% ឹង េយ[ងេម៉ចខHះេvបង? 
ខ៖ វ uញ�េយ[ងេធz [ដូច? កេន�លមិនេធz [ដូច?cច់មុំcច់?យ។ 
ក៖ tស! បងេធz [{ហ% ឹងកេន�លហ% ឹងដូច?មូលឬក៏8ជ mង? 
ខ៖ េធz ['ត់សÁ F ក។ 
ក៖ 'ត់សÁ F ក ខE Fអំត់ដឹងេទ និ�យចប់ម៉ងអត់ដឹងេធz [េម៉ច។ 
ខ៖ 'ត់សÁ F កេយ[ងបត់��£ តw៎។ 
ក៖ tស! 
ខ៖ 8ត:វេ8ប[សH ឹក២េប[មូលធម-eេយ[ង8ត:វេ8ប[ែតសH ឹកមួយេទ។ 
ក៖ ហ£ ៎! {ហ% ឹងេគេខ% ¿ស�% អីចងឹម៉ងេvបងេហ៎? 
ខ៖ ហ% ឹងេហ[យ េខ% ¿ស�% ។ 
ក៖ {ហ% ឹងេដ[ម¸ីេហ[យកេន�លហ% ឹងមួយេហ[យ 
ប៉ុ5- នៃថW<ន{ចេធz [េហ[យកេន�លហ% ឹងមួយ? 
ខ៖ េប[អ%កេធz [េល�នពីរៃថWបីៃថWអីេហ[យេហ[យ។ 
ក៖ tស! 
ខ៖ េប[អ%កេធz [យូរ៤-៥ៃថWមួយ{ទិតOអីេហ[យអី។ 
ក៖ <នេហ[យមួយ? 
ខ៖ tស! 
ក៖ េហ[យេពលហ% ឹង'នែដលអ%កoេគេក[តគនំិត  អ%កoេគយកកេន�លសH ឹក
េe% តអយីក េvលក់អីេទ? 
ខ៖ អត ់េធz [ែតេ8ប[។ 
ក៖ បង េ¥យ�រេពលខHះកេន�លសH ឹកេe% តធំៗoស់ែមនេទ? 
ខ៖ tស! 
ក៖ សH ឹកេe% តដឹងែតខH ីេហ[យែមនេទ? 



ខ៖ tស! 
ក៖ េហ[យេគេធz [េម៉ច<នេគតែវងមH ឹងៗ? 
ខ៖ េគេចះែតត�% េv។ 
ក៖ ត�% េv�អត់របូតអត់អីែដរេហ៎? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ េគ'នរេប�បេខ% ¿សែមន? 
ខ៖ េយ[ង¥ក់តអចីឹងេយ[ងេចះែត8កងេvមុខេទ�តេv។ 
ក៖ 
េហ[យេពលហ% ឹងេដ[ម¸ីេធz [កេន�លសH ឹកេe% តេគយក{សH ឹកខr ីឬក៏{សH ឹក{ល- មៗេធz [
? 
ខ៖ េគcប់�ងំអស់សល់ែតកំពូល េគយក{កំពូលយកមកេដរេអ[
យក{កំពូល�េtលេv។  
ក៖ ហ£ ៎! 
ខ៖ េគអត់យក{កំពូល�េធz [េទ។ 
ក៖ ហ£ ៎! 
ខ៖ យក{សH ឹក�¹H ក់ៗ។ 
ក៖ ចុះមិន8ពមទុក�េTេល[េដ[មហ% ឹងវ uញេvថីtំ<ច់cប់�ឱOអស់ 
េគប8ម mងស'H បេ់ដ[ម េe% តេហ៎? 
ខ៖ ជួនcលេដ[មហ% ឹងខÂស់េពកេគcប់ដល់ែតអស់អីចឹងេv 
េដ[ម¸ីឱO�'នសH ឹកេ8ច[នវ uញអី ចឹងw៎។ 
ក៖ ហ£ ៎! ហ% ឹងេហ[យ។ 
ខ៖ �មិនkយេឡ[ង។ 
ក៖ េហ[យេពលបងឯងែដលេឡ[ងេដ[មេe% តេទ? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ បងស8'ប់អ%កែដលេTកU Fងភូមិ8ស mកបងែដល'នអ%កo 
េគេធz [សl រេe% តឬក៏'ន 8គ«�របងoេធz [អីេទ? 
ខ៖ េធz [ពីេដ[មេធz [េត[ ឪខE F េំធz [ែដរហ% ឹង។ 
ក៖ ហ£ ៎! អqr ងឹបងឯងេចះេធz [សl រេe% តេទ? 
ខ៖ េចះេធz [ែតសl រេe% តែតអត់េចះេឡ[ង។ 
ក៖ ែតេឡ[ង8ស«លមិន8ស«លហ% ឹង¹H ក់kប ់េe% តខÂស់oស់។ 
ខ៖ េគយកទឹកេe% តយកមករÃហួត។ 
ក៖ tស! 
ខ៖ រÃkស់� រÃkស់យូរៗcH យ?សl រ។ 
ក៖ 'ន´យអីេផ�ងេទ�តេទ? 
ខ៖ �- ន´យអីេផ�ងេទ�តេទ។ 
ក៖ ែតទឹកហ% ឹងសុទ6ម៉ង? 
ខ៖ tស!  
ក៖ ហីុ! 
ខ៖ ទឹក�រÃkស់យូរៗcH យ?សl រ �ល់ែតរ ªង¥ច់ទឹក�អស់េvcH យ?សl រេយ[ងកូរ 
ដល់ េពលេឡ[ងកូន8cញ់អចីឹងេvេយ[ងេល[ក�ចុះេយ[ងកូរ�យូរៗcH យ?សរសl រ។ 
ក៖ Ŵ ញ់oស់បងែមនេទ? 
ខ៖ ហ% ឹងេហ[យ 'ន¥ក់អីេទ។ 
ក៖ ែតឥឡ: វ'នេTអ%កoែដលសល់េធz [េទ�តេទអ%កភូមិេTេoះ? 
ខ៖ 'នេត[8ស mកខE F ំ។ 
ក៖ tស! ែតiងផ�ះបងអត់'នអ%កoេធz [េទអីចឹងេហ៎? 
ខ៖ tស! អត់េទ។ 



ក៖ អូេខ! ហ% ឹងេហ[យ <នេចះេធz [សl រេe% តមួយែដរ 
8�ន់ែតរÃkស់ទឹកេe% តេហ[យអចីឹងែត មRង។ 
ខ៖ រÃkស់�យូរៗ¥ច់ទឹកcH យ?កូន8cញ់  េយ[ងេល[កមកកូរ�ឱOយូរឱOសរេv
េយ[ងចង ់<ន8កហមេយ[ងកូរមួយបនR ិចេv។ 
ក៖ tស! 
ខ៖ េប[ចងឱ់O<នសរកូរឱOយូរេv¥ច់ទឹក។ 
ក៖ ¥ច់ទឹកេចញអចីឹងេចញពណ៌មកម៉ង? 
ខ៖ tស! 
ក៖ អqr ងឹបងស8'ប់ មិញខE F�ំសួរអីេគខE F េំភHចេហ[យេនះ រេប�បអេីគមិញ
េភHច<ត ់េហ[យអត ់អីេទ មិន<ច់សួរេទអចីឹង។ អូេខ! 
អqr ងឹមិញe8<ប់េ,- ះ�ត់េហ[យឬក៏េT? 
ខ៖ 8<ប់េហ[យៗ។ 
ក៖ 8<ប់េហ[យៗ មិញeiង'R យ'នអីtំពីeេទ�តេទ? 
ខ៖ អត់េទ'នែតប៉ុណº ឹង។ 
ក៖ ែតeអ%កេធz [សl រេe% តែដរែមនេទ? 
ខ៖ អត់េទeអត់េធz [េទ ។ 
ក៖ 8�ន់ែត�ត់េធz [8ស:វេធz [អីចឹងេvបងេoះ? 
ខ៖ tស! 
ក៖ ែតឪេទ?អ%កេធz [សl រេe% តអីហ% ឹង? 
ខ៖ tស! 
ក៖ េហ[យបង'ន<នយកសl រេe% តហ% ឹងេvលក់អីខH ះអីអត់? 
ខ៖ ពីេដ[ម<នលក់ែដរ។ 
ក៖ លក់ែដរ? 
ខ៖ �ត់េធz [�ងំ¢ងៗប៉ុ5- ន។ 
ក៖ ចំេ8ច[ន បងខÅ ិលេធz [េទេពលហ% ឹង? 
ខ៖ ែតែម៉ខE F ។ំ 
ក៖ បងែដរជួយកូរេទ? 
ខ៖ េTតូចៗជួយកូរជួយែដរ រកសំ�មេv�ត់អ%កដុតអ%កអីែដរ។ 
ក៖ ហ£ ៎! េvរកអុសរកអចីងឹេv។ 
ខ៖ %̂ ំងធំអចីឹងេv ទ8'ែំតនឹងរ ªងេស- [ហ% ឹងអហី£ ៎។ 
ក៖ eំងពី8ពឹករហូតដល់េស- [ហ% ឹង ដុតេភH [ងរហូតេv? 
ខ៖tស! េចះែតដុតរហូតេv។ 
ក៖ បងទឹកេe% តមួយខ�ះហ% ឹង រÃkស់េvសល់សl រេe% ត<នប៉ុ5- នគីឡ: សl រ? 
ខ៖ 8បែហល២គីឡ: ៣គីឡ: ។ 
ក៖ ¥ច់ខOល់kប់ េអ[យkប់េហ[យ។ 
ខ៖ ៃថWខH ះ៥គីឡ: ។ 
ក៖ ហ£ ៎! 
ខ៖ ជំ5ន់ហ% ឹង៥០០ ៨០០អ។ី 
ក៖ រកហ£ ៎មួយៃថW�ស់ Ẃ ច<នែតប៉ុ5- ន¢ន់។ 
ខ៖ ហីុ! ែតលុយៃថHoស់cលហ% ឹង។ 
ក៖ អីក៏េ�កែដរេត[េពលហ% ឹងែមនេទបង? 
ខ៖ tស! 
ក៖ េប[សិន?ឥឡ: វសl រេe% តមួយគីឡ: ៧០០០ ៨០០០ែមនេទបង? 
ខ៖ tស! ហ% ឹងេហ[យ។ 
ក៖ ឥឡ: វេ8ច[នoស់ឥឡ: វ។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហ[យ។ 
ក៖ េ¥យ�រឱO �សមនឹងក'H ងំែដលមនុស�កូរ។ 



ខ៖ tស! 
ក៖ ែតឥឡ: វេប[សិន?េគេធz [សl រេe% ត 
េគគិត�េគយក'៉សីុនកូរឬក៏េTែតយកៃដេជ[ង¹ក់ ដែដល? 
ខ៖ េ8ប[ៃដ។ 
ក៖ កូរយិត។ 
ខ៖ មិនយូរេទ កូរមួយែភHតហ% ឹង ែតេនះេហ[យយូរែតេពល{េយ[ងរÃkស់។ 
ក៖ {េពលរÃkស់ហ% ឹងអត់'ន8ត:វcរកូរអីែមនេទបង? 
ខ៖ អត់េទ! 
ក៖ 8�ន់ែតដុតេភH [ងេtលអចីឹងេv? 
ខ៖ ដុតេភH [ងេvយូរៗ�រ ªងអស់េហ[យ។ 
ក៖ ឥឡ: វចូលដល់�យeiងឪពុកវ uញមRង មិញiងែម៉េហ[យៗ។ 
ខ៖ ខE Fមំិនសូវ�  ល់។ 
ក៖ េហ[យ�  ល់េ,- ះeេទ? 
ខ៖ េអ[�  ល់េ,- ះe។ 
ក៖ eអីេគវ uញ? 
ខ៖ eផុន។ 
ក៖ eiងឪពុកw៎? 
ខ៖ eeផុន។ 
ក៖ ហ£ ៎! ែមន8តកូលបងឯងយកេ,- ះ�ត់¥ក់ែមនេទ? 
ខ៖ ហ% ឹងេហ[យៗ។ 
ក៖ tំ8តកូល�ត់េទ? 
ខ៖ អត!់ 
ក៖ អត់tំែដរ។ 
ខ៖ eហ% ឹង�H ប់ខE Fមំិនដឹង�ងំដឹងផង។ 
ក៖ ហ£ ៎! េក[ត�ន់�ត់េទ? 
ខ៖ អត់�ន់។ 
ក៖ អត់�ន់ែដរ។ 
ខ៖ tស! 
ក៖ េហ[យ'នែដលe ដូច?ឪពុក'នែដល8<ប់�eមេម៉ចៗអត?់ 
ខ៖ អត ់អត់ែដល8<ប់ផង។ 
ក៖ អត់ែដល8<ប់េ�ះអីម៉ង? 
ខ៖ tស! 
ក៖ ហីុ! េម៉ចអqr ងឹេម៉ចអត់ែដល8<ប់ពី8បវតR ិដូនeឱOកូនៗ�R ប់អចីឹងេ´ក។ 
ខ៖ e�H ប់ៗេvអត់'ន8បវតR ិដូនe។ 
ក៖ �ត់�H ប់ េពលបងេក[តមកេហ[យេទ[ប�ត់�H ប់ែមនេហ៎? 
ខ៖ tស! មិនដឹងផង។ 
ក៖ េហ[យដឹង��ត់�H ប់េពលជំ5នន់សÆk  ម ឬក៏ជំ5ន់េពលែបកមកេហ[យ? 
ខ៖ អត់ែដលសួរ�ត់ចំណុចហ% ឹងផង។ 
ក៖ អូេខ! ឥឡ: ចុះ�យវ uញេក[ត�ន់យ�iងឪពុក? 
ខ៖ �យ�ន ់�យេទ[ប�H ប់៤-៥ %̂ ំមុន។ 
ក៖ ហ£ ៎! ស% ិត�% លiង�យ?ងេហ៎? 
ខ៖ �យ�យេTជិតែដរហ% ឹងេហ៎ជិត�% ហ% ឹងw៎។ 
ក៖ បងtំ�eរបស់បង?អ%ក8ស mកមកពីoេទ? 
ខ៖ អត់tំេទ អត់ដឹងផង។ 
ក៖ េTដែដល?មួយបងឬក៏?មួយឪពុក'R យេផ�ង? 
ខ៖ អត់tំេទ អត់tំេទ។ 
ក៖ ឥឡ: វនិ�យពី�យម៉ងេvអចីឹង�យេ,- ះអីេគមិញ? 



ខ៖ �យនូ។ 
ក៖ �យនូ tំ8តកូល�យេទ? 
ខ៖ អត់tំេទ។ 
ក៖ អត់tំេទ ដឹងែតេ��យនូម៉ង? 
ខ៖ tស! 
ក៖ េហ[យឥឡ: វ�ត់�H ប់<ត់េហ[យៗ? 
ខ៖ tស! 
ក៖ �ត់�H ប់{យុប៉ុ5- នវ uញបង? 
ខ៖ អត់tំេទ យូរ។ 
ក៖ ែតដឹងែត�H ប់៤-៥ %̂ ំមុន។ 
ខ៖ tស! 
ក៖ 
ឥឡ: វេពល�យ�H ប់ហ% ឹង�ត់េTផ�ះ?មួយបងឬក៏�ត់េTផ�ះ?មួយេផ�ង? 
ខ៖ �ត់េTដូច�ផ�ះេTឯហ% ឹងដូច�ផ�ះមីងហ% ឹងអចីឹងw៎។ 
ក៖ ហ£ ៎! េTជិត�% ែដរេដ[រដល់អីចងឹេv? 
ខ៖ tស! 
ក៖ ហីុៗ! tស! អqr ឹងបងេត[�យរបស់បងហ% ឹង េត[បង{ច8<ប់េម[ល��យ
របស់បង ហ% ឹងេម៉ចែដរ? 
ខ៖ �យ'នអីចិតR<នមកេលងេ¶រហូត។ 
ក៖ tស! េហ[យ'នែដលឱOអីបងឬក?៏ 
ខ៖ ែដលឱOមកអចីឹង'ននំចំណីលុយcក់អឱីOេ¶tយែដរ។ cល�យ
o'នលុយ ឱOេ¶'នែតេ¶ឱO។ 
ក៖ ហីុ! ែតេពលខHះេ´េពលេTេក-ងៗអីចឹងេvហ£ ៎។ 
ខ៖ tស! 
ក៖ េពលេTេក-ងៗអចីឹងេvo៎ 
េហ[យបងេពលបុណO�នអី'នែដលជូនលុយ�ត់អីែដរ េត[បងហី? 
ខ៖ tស! ជូន�ត់េត[។ 
ក៖ tស! អqr ឹងនិ�យពី�យវ uញេម[ល �យចរ uក�ត់cចស² �តឬក៏េម៉ច? 
ខ៖ �យស² �ត�- នcចេទ។ 
ក៖ tស! 
ខ៖ ខE F ំ{ំងេភH [ង{ំងអី�ត់េvែដរេត[។ 
ក៖ tស! 
ខ៖ ស8'នអីេTហ% ឹង។ 
ក៖ េពលបងឆHងទេនHហ% ឹងេហ៎? 
ខ៖ tស! 
ក៖ ហីុហ% ឹងេហ[យ។ 
ខ៖ cល�យខE F�ំH ប់មុនហ% ឹងមកស8'នែតហ% ឹង Ẃ ចេឡ[ងមកស8'ន 

Ẃ ចេឡ[ងមក     ស8'ន ។ 
ក៖ ?មួយដនHងៗ�ត់ហ% ឹងហី? 
ខ៖ អត់េទ�យ ហ% ឹងេហ[យ �យដនHង�ត់ហ% ឹង�H ប។់  
ក៖ ហីុ! 
ខ៖ ដល់ែពលេហ[យ�ត់មកស8'ន?មួយកូនiH ចកូនiH ចអីចឹងេvo៎ 
េ¶iH ចអ។ី 
ក៖ េហតុអី<នេម៉ច8ត:វiH ចវ uញេ¥យ�របងប� �នឯង�ច់Çតិឯង។ 
ខ៖ េទ! �ត់នឹកេឃ[ញកូនiH ចេ¶iH ច �ត់មកស8'ន�ល់ៃថWអចីឹងេvo៎។ 
ក៖ ហីុៗ! ហ% ឹងេហ[យ អqr ងឹ�ត់េម[លែថែដរហ% ឹងេហ៎? 
ខ៖ tស! 



ក៖ ែតបR ី�ត់�H ប់េtល�ត់យូរែដរេហ[យហ% ឹង? 
ខ៖ tស! ហ% ឹងេហ[យ។ 
ក៖ tស! អqr ឹងបង8សµញ់�យកែនHងo?ងេគ? �យនូw៎? 
ខ៖ �យខE Fចំរ uកល£ មកេលងែតេ¶។ 
ក៖ ហ% ឹងេហ[យ េពលខHះនឹកេឃ[ញេពលេTេក-ងៗដូច'ន�យeអីចងឹ។ 
េប[សិន�េពល 'នដូចឥឡ: វវ uញw៎  
ដឹងសបÈយចិតRប៉ុoº <នជួយ�ត់<នឱOទិញអីឱO�ត់ហូបw៎។ ែត ដល់េពល
ដូចខE F ំអចីឹង�ល់ៃថWហ% ឹង'ន{រម-ណ៍� េប[សិន?េT�ន់ហ% ឹង េពលែដលeេT 
រស់�យេTរស់'នលុយ  ដូចឥឡ: វឬក៏'ន8<ក់ែខ 
ដូចឥឡ: វអី�̈ន់អចីឹងខE Fគំិត�នឹងទិញ អឱីO�ត់ហូបអឱីO8ស«ល8ប«ល 
ជូន�ត់ជូនអី េពលមុនេTេក-ងហ£ ៎ េTេរ�ន'នអីមកពីo បងេអ[យ។ 
ខ៖ tស! 
ក៖ អត់'ន�ន់ធំអីផង ហ% ឹងេហ[យ �ត់�H ប់ហ£ ៎េទ[បេរ�នtប់េផR[ម %̂ ំទី១អីហ% ឹង
'ន�ន់ 'នអីឯo ដល់េពលឥឡ: វអត់អីេទ។ 
ខ៖ ឥឡ: វ8�ន់េប[។ 
ក៖ ឥឡ: វ8�ន់ែត�េរ�ងធំេvេចះែត'នរកេនះរកេ5ះអចីឹងេvo៎បងo៎។ 
ខ៖ tស! 
ក៖ ធម-eមនុស�ធំេvេចះែតរកអីចឹងេv។ 
ខ៖ tស! 
ក៖ េហ[យបងឯង'នអីtំពីe�យពី8គ«�រអីចង់8<ប់អីអត?់ 
ខ៖ ប៉ុណº ឹងtំ។ 
ក៖ tំែតប៉ុណº ឹងេទេហ៎? 
ខ៖ tស! 
ក៖ តិចេមH ៉ះ។ 
ខ៖ និ�យដូច�មិនសូវខE F ំមិនសូវេvផ�ះ�យអចីឹងw៎។ 
ក៖ tស! ហ% ឹងេហ[យ។ អqr ងឹ eំងពីបងឯងធំេក[តមក  
គឺcររស់េTគឺេTកU FងេខតRៃ8ពែវង ហ% ឹង? 
ខ៖ tស! 
ក៖ េTៃ8ពធំហ% ឹងែមនេទបងេoះ? 
ខ៖ tស! ហ% ឹងេហ[យ។ 
ក៖ អqr ឹងបងអរគុណស8'ប់cរសមញ>សន៍អំពីជីវ8បវតR ិរបស់ដូនe េហ[យអរ
គុណេ8ច[ន oស់បង។ 
ខ៖ tស!៕ 


