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ក៖ អ%កមីង)កិច,-. គមន៏ដំបូង ខ7 8 ំសូមជ;<បសួរអ%កមីងផងែដរ។ 
េតDអ%កមីងសុខសបFយេទ? 
ខ៖សុខសបFយ។ 
ក៖ Jស! េតDអ%កមីងLច;Mប់េOP ះរបស់អ%កមីងឱSខ7 8 ំMន-T ល់Mនេទ? 
ខ៖ ខ7 8 ំេOP ះ<ស សុខធី។ 
ក៖ េOP ះអីេគ? 
ខ៖ <ស សុខធី។ 
ក៖ ចឹងេនះ)េOP ះពិតរបស់អ%កមីង? 
ខ៖ Jស! 
ក៖ េហDយ េតDេOP ះរបស់អ%កមីង<នដូចេZេ[ក\ 8ងអត]ស _̂ ណប័ណb ? 
ខ៖ ខុស! ឥឡe វេគgក ់<ស ធី។ 
ក៖ ចឹងអ%កមីងយកhមអត]ស _̂ ណប័ណb េZ;សiលខ7 8 ំសរេសរេOP ះអ%កមីង។  
ខ៖ <ស ធី។ 
ក៖ <ស ធ ីJស! េតDអ%កមីង<នេOP ះេjេ;kេទ?  
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ េOP ះេjេ;kអត់<នេទ េហDយេOP ះ<សធី គឺ)េOP ះពីកុ<រmព។ 
ខ៖ Jស! 
ក៖ អ%កមីងMនេរnនេហDយសិកo;តឹមp% ក់ទីប៉ុrP នែដរ? 
ខ៖ Mន;តឹមp% ក់ទី៥ពីtលមនុ។  
ក៖ p% ក់ទី៥ tលមុន? 
ខ៖ ;បឡងMក់ឌុក។  
ក៖ Jស! េគេjpេOP ះអីែដរអ%កមីង? 
ខ៖ ធមPhេOP ះេយDងដែដលហ% ឹង។ 
ក៖ េOP ះអីេគ? 
ខ៖ េOP ះ<ស សុខធីហ% ឹង។ 
ក៖ Jស! ចុះ-v? 
ខ៖ អូ! -vែ;ពកទទឹង។ 
ក៖ ចុះជំrន់ហ% ឹង-vែ;ពកទទឹងp% ក់ទីប៉ុrP នែដរ? 
ខ៖ ដូច)ទី៧រ ទី៧ ហ% ឹងេហDយ។ 
ក៖ p% ក់ទី៧រហូតដល់p% ក់ទី៩ ឥឡe វេគេjp-vអនុវ yទzល័យ។ 
េហDយចុះp% ក់ទី៧ជំrន់ េrះ េគេj-vអីែដរ? 
ខ៖ អត់ដឹងេទ។ 
ក៖ អ%កមីង<នMនJំេOP ះ-vេទ MនJំេOP ះវ yទzល័យ 
p% ក់របស់អ%កមីងកំពុងែតេរnន?  
ខ៖ វ yទzល័យែ;ពកទទឹង ហ% ឹងេហDយេ[ែ;ពកទទឹង។ 
ក៖ Jស! អ%កមីងចឹងអ%កមីងMនេរnនm-អ. ីែដរេពលេrះ? 
ខ៖ អត់ែដលេរnនេ-ះ។ 
ក៖ អ%កមីងេរnនែតm-ែខP រេទ? 
ខ៖ ហ% ឹងេហDយ ែតែខP រមិនែដលេរnនអីេទ អត់<នលុយេរnនផង។ 
ក៖ ចឹងដូច)អ%កមីងេរnនm-ែខP រ LចសរេសរនិងLន{MនេតDអ%កមីង? 
ខ៖ Mន! m-ែខP រ េចះែតែខP រេទអត់េចះM|ងំ។ 
ក៖ អត់អីេទអ%កមីងដូច){)ចំេណះវ y)} អ%កមីង។ 
ពីមុនអ%កមីងរហូតដល់ឥឡe វហ% ឹង អ%កមីង<ន Lយុប៉ុrP នែដរ? 
ខ៖ ៥០។ 



ក៖ ៥០�% ំេ�ះអ%កមីង។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហDយ Lយុេពញឥឡe វ។ 
ក៖ អ%កមីងេកDតេ[�% ំ� ែខ�ែដរអ%កមីង? 
ខ៖ អត់Jំេទ។ 
ក៖ អ%កមីងអត់Jំៃថ�ែខ�% ំកេំណDតរបស់អ%កមីងែមន? 
ខ៖ អត់ដឹងេទ ដឹងែត�% ំកំេនDតពិត;Mកដែតម�ង ដល់េពលៃថ��អីអត់ដឹងេទ។ 
ក៖ ចឹងអ%កមីង ខ7 8 ំសូមប }̂ ក់�% ំែខរបស់អ%កមីងhមអត]ស _̂ ណប័ណb �
ដូច)អ%កមីងេកDត េ[ៃថ�ទី២ ែខ៤ �% ១ំ៩៦៧។ េនះគឺ)ៃថ�ែខ�% ំរបស់អ%កមីង 
េហDយ)�% ំ�ងំ១ អ%កមីងេកDតក\ 8ង �% ំ�? 
ខ៖ មែម។ 
ក៖ េកDតេ[�% ំមែម េតDអ%កមីងMនេរnបtរេ[េពល�ែដរអ%កមីង?  
ខ៖ អត់Jំ។ 
ក៖ Jំ�% ំេទ? 
ខ៖ អត់<នJំេ-ះ មិនដឹង)២,០០០ប៉ុrP ន អត់Jំេទ។ 
ក៖ េ[េពលែដលអ%កមីងេរnបL�ហ៍ពិ�ហ៍<នtរេរnបចំពីឪពុក<� យ 
ឬក៏អ%កមីងJប់ៃដ�%  ;ស�ញ់�ងំសង�ង ឬក៏យក�% ែតម�ង? 
ខ៖ េរnបចំឪពុក<� យេរnបឱS។ 
ក៖ េរnបចំេgយឪពុក<� យgក់ឱS េហDយបr� ប់ពីហ% ឹងេទnត? 
ដូច)េស% �;�ដំបូងរបស់អ%ក មីង អ%កមីងMនជួប�ត់េgយ�៉ងេម៉ច 
Mន)អ%កមីង;ស�ញ់�%  េហDយឪពុក<� យផ�ផំ� 8 ំឱS? 
ឬមួយអត់ែដលMនជួប�% េ-ះ? 
ខ៖ Mនជួបេgយ-រេគេធ. D)ប៉ូ លីសេ[ហ% ឹង េ[ផ�ះ)ប់ហ% ងឹ 
ផ�ះែដលខ7 8 ំេ[ហ% ងឹ។ ដល់េពល េគេឃDញេZ
េពញចិត]េយDងេគេjឪពុក<� យេគមកដេណ� Dងtរម៉ង។ 
ក៖ អូ! ឡe យេម៉ច។ 
ខ៖ េធ. Dប៉ូ លីស ប៉ុែន] ែលង�% េហDយប� ីទីមួយ េនះប� ីេ;tយទីពីរ។ 
ក៖ អ%កមីងដូច)ជំrន់ែដលtរហ% ងឹ េគជូនប�� tរប៉ុrP នែដរ?  
ខ៖ tលេ�ះប៉ុrP ន�ន ់ប៉ុrP នរយេទ ដូច)បីមុឺនចឹងជំrនហ់% ឹង 
បីមុឺនេរnលហ% ឹង�។ េ[ Jយមួយេរnលមួយtក់េ[េឡDយបីមុឺនអហី% ឹង។ 
ក៖ បីមុឺនែខP រេយDង អ%កមីង? 
ខ៖ ហ% ឹងេហDយ!  
ក៖ ចឹងអ%កមីងេតDឥឡe វ<នបងប� �នប៉ុrP នrក់ែដរ? 
បងប� �ន;ប �ស;សីរបស់អ%កមីង? 
ខ៖ ៦rក់។ 
ក៖ ចឹងអ%កមីងLច;Mប់ពីេOP ះរបស់ពួក�ត់�% ំ�ងំ១២របស់ពួក�ត់ឱSខ7 8 ំ 
<% ក់មួយៗរហូត ដល់;គប់មនុស�Mនេទអ%កមីង? 
ខ៖ �% ំពិត;Mកដម៉ង? 
ក៖ Jស! អ%កមីង។ 
ខ៖ បងេគ�% ំជូត។ 
ក៖ េOP ះអ. ីែដរ? 
ខ៖ េOP ះសុខ)តិ។ 
ក៖ �% ំជូត <ស សុខ)តិ។ ទី២? 
ខ៖ ទី២ ប៉ុន-� ប់េហDយgក់ែដរ? <ស ប៉ុនp។ 
ក៖ Jស! ទី៣? 
ខ៖ ទី៣ <ស <៉នី។ 
ក៖ ទី៤? 
ខ៖ ទី៤ <ស សុខន។ 
ក៖ ទី៥? 



ខ៖ ទី៥ <ស-រ�កូ ទី៦ខ7 8ហំ% ឹង ប៉ុែន] េយDងបងេគ ចឹង|ប់េម៉ចេZ?  
ក៖ |ប់ពីបងេគមកមុនទី៦ខ7 8 ំ។ 
ខ៖ <ស ធ ីេកDតេ[�% ំមoញ់។ 
ក៖ ទី២េOP ះអ. ីេទnតបងLចជួយេរnប|ប់េOP ះ និង �% ំ�ងំ១២របស់�ត់? 
ចឹងបងLច|ប ់-រថPីMនអត់េដDម ីខ7 8 ំយកសេម�ងបងឱSចFស់។ 
ខ៖ ទី១ <ស សុខ)តិ �% ំជូត។ ទី២ <ស ប៉ុនp �% ំ�ល។ ទី៣ <ស <៉ន ី
�% ំេ|ង។ ទី៤ <ស សុខធី �% ំមែម។ ទី៥ <ស សុខន �% ំចរ។ ទី៦ <ស -រ�កូ 
�% ំមរមី។  
ក៖ Jស! អ%កJំMនល¡ ែមនែទន 
ែត-� យែដលអ%កមីងអត់Jំេ[ៃថ�ែខរបស់ពួក�ត់។ 
ខ៖ អត់Jំ Jំែត�% ំ ៃថ�ែខអត់Jំេទ។ 
ក៖ ចឹងអ%កមីងគឺ)កូនទីប៉ុrP នេ[ក\ 8ង;ក �ម;គi-រមួយហ% ងឹ? 
ខ៖ ទី៤។ 
ក៖ កូនទ៤ី? េហDយឥឡe វអ%កមីងMនេធ. D�៉ងេម៉ចេហDយ 
េហDយLចជួយMនអ. ីខ� ះដល់ពួក�ត ់ែដរអ%កមីង?  
ខ៖ ជួយបង? 
ក៖ Jស! ដូចpអ%កមីងMនជួយអ. ីខ� ះស;<បប់ង 
ស;<ប់ប� �នរបស់អ%កមីងចឹង? 
ខ៖ �P នMនជួយអីេទ។ 
ក៖ ចឹងអ%កមីងរកេរnងខ¢ £នេ�ះ? 
ខ៖ ហ% ឹងេហDយ! រកេរnងខ¢ £នេគក៏មិនជួយេយDង េយDងក៏មិនជួយេគ 
េយDងអត់)ងេគ។ 
ក៖ េតDអ%កមីងដឹងៃថ�ែខនិង�% ំ
របស់ឪពុក<� យរបស់អ%កមីងែដលពួក�ត់MនេកDតេទ?  
ខ៖ �% ំកំេណDត�ងំ១២ហ% ងឹែមន? 
ក៖ Jស! 
ខ៖ -T ល់ែតៃថ�ែខអត់ដឹងេទ អត់Jំ។ 
ក៖ ដូច)�ត់MនេកDតេ[�% ំទីប៉ុrP នចឹង�? 
ខ៖ អត់Jំេ-ះ។ 
ក៖ Jស! ចឹងេបDសិន)អ%កមីងអត់Jំេទ ;�ន់ែត;Mប់ពីេOP ះ 
�% ំសត.�ងំ១២ឱSខ7 8 ំMន-T ល់ ផងអ%កមីង? 
ខ៖ <៉ក់�% ំមoញ់ េOP ះេមnក េជ¤ េហDយM៉�% ំកុរ េOP ះ<ស សូន។ 
ក៖ េហDយJំែតប៉ុណb ឹង េហDយpពួក�ត់ឥឡe វ<នLយុប៉ុrP នែដរមីង 
េបDគិតពីមុនមកដល់ ឥឡe វ? 
ខ៖ អត់េចះ|បច់ិត)ង។ 
ក៖ អ៊ុ¦;សីLយុប៉ុrP ន? អ៊ុ¦;សី<� យរបស់អ%កមីង? 
ខ៖ tល�ត់-� ប់ហ% ងឹចិត �ត់-� ប់៧�% ំេហDយ។ 
ក៖ រចួM៉? 
ខ៖ M៉ tលgច់ប៉ុលពតMនពីរ�%  ំបី�% ំ�ត់-� ប់ 
tល�ត់-� ប់ហ% ឹងហុក)ង។ អត់ដឹងែដរ អត់េចះ|ប់ផងមិនដឹងប៉ុrP នផង។ 
ក៖ អូ! -� យែមនែទន។ េតDអ%កមីង<នដឹង�% ំែដលឪពុក<� យអ%កមីងេកDត 
�% ំសុរ yយគតិ�អ%ក មីង Lចជួយ;Mប់�% ំ�ងំអស់ហ% ឹងក៏Mនែដរ? 
{§យ;សiល ប៉ុែន]មិញអ%កមីងMនេរnប|បអ់ស់ េហDយ។ 
ចឹងអ%កមីងJំេ[�% ំជីដូនជីhរបស់មីងេទ? 
ខ៖ អត់Jំេ-ះ។ 
ក៖ អ%កមីងJំ�% ំ�ងំ១២? 
ខ៖ អត់Jំ េភ�ចMត់េហDយ។ 



ក៖ ចឹងេបDសិន)អ%កមីងអត់Jំៃថ�ែខ�% ំកំេនDតរបស់ពូក�ត់េទ 
អ%កមីងLចJំពីទីកែន�ងែដលពួក �ត់©� ប់រស់េ[? 
ខ៖ �យh? 
ក៖ Jស! ទីកែន�ងែដល�ត់©� ប់រស់េ[? 
ខ៖ ពីេដDមពួក�ត់េ[ទួលv. េrះ។ 
ក៖ ភូមិអីេគអ%កមីង? 
ខ៖ ភូមិv. ។ 
ក៖ ឃំុ? 
ខ៖ ឃំុv. ហ% ឹង? 
ក៖ ;ស �ក? 
ខ៖ ;ស �កៃ;ពឈរ។ 
ក៖ េខត]? 
ខ ៖េខត]កំពង់Jម។ 
ក៖ Jស! េហDយចុះេvកh? 
ខ៖ េvកhេ[េrះែដរហ% ឹង។ 
ក៖ សូម;Mប់មកអ%កមីង? 
ខ៖ ហ% ឹង�ង<� យ។ 
ក៖ �ង<� យេ[ឃំុ�ែដរ? 
ខ៖ ឃំុv. ។ 
ក៖ អ%កមីងនិ�យឱSេកFះកFយេ[ក\ 8ងហ% ងឹ �យរបស់ខ7 8 ?ំ 
ខ៖ �យរបស់ខ7 8 ំរស់េ[ភូមិv.  ឃំុv.  ;ស �កៃ;ពឈរ េខត]កំពង់Jម។ 
hរស់េ[ភូមិv. ែដរ )មួយប� ី;បពន«�តហ់% ងឹ។ 
ក៖ Jស! សូម;MេបD�ងំពីរអ%កមីង? 
ខ៖ hេ[ភូមិv.  ឃំុv.  ;ស �កៃ;ពឈរ េខត]កំពង់Jម។ 
ក៖ េតDអ%កមីង<នដឹងពីទីកែន�ងកំេណDតរបស់ឪពុក<� យអ%កមីងMនេកDតេទ? 
ខ៖ ទីកំេណDត�ត់េ[v. ហ% ឹងម៉ង។ 
ក៖ Jស! <� យ? 
ខ៖ <� យេ[ភូមិv.  ឃំុv.  ;ស �កៃ;ពឈរ េខត]កំពង់Jម។ 
ក៖ ចុះឪពុក? 
ខ៖ ឪពុកេ[ភូមិៃ;ជ{ន ;ស �កៃ;ពឈរ េខត]កំពង់Jម។ 
ក ៖អស់េហDយអ%កមីង? ចឹងពួក�ត់រស់េ[;បេទសកម¬ 8) 
េហDយេតDអ%កមីងJំភូមិឃំុរបស់ជីដូន ជីhរបស់អ%កមីងេទ? 
ខ៖ JំេតD េ[v. ។ 
ក៖ េតDពួក�ត់រស់េ[;បេទសកម¬ 8) អស់រយៈេពលប៉ុrP នែដរអ%កមីង? 
ខ៖ ប៉ុrP ន�% ំ េបDtលពូក�ត់-� ប់Lយុ៩០�% ំេហDយ 
េ[ែត;បេទសកម¬ 8)ហ% ឹងមិនែដលេZ �។ ដល់េពលgច់ប៉ុលពតMនពីរ�% ំ 
ពួក�ត់-� ប់េហDយ hំងពីយងgច់ប៉ុលពតមក �ត់ -� ប់Lយុ៩០េហDយ។ 
ក៖ អូ! �ត់-� ប់េ[Lយុ៩០េ�ះអ%កមីង? 
ខ៖ Jស! h�យ។ 
ក៖ េតDពួក�ត់©� ប់េZរស់េ[េ;k;បេទសែដរឬេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អ%កមីងLចជួយ;Mប់ពីជីវ yតរបស់អ%កមីង 
ដល់ខ7 8 ំMនេទpេតDអ%កមីងធំ�៉ងមកដូចេម�ច?  
ខ៖ ធំេឡDងេ[ក\ 8ងប៉ុលពត ពិMកែដលពួកេយDងេZេ[)មួយេគ 
េគgក់េយDង)មួយេកPងៗរមួ �% េZេ[វត]។ ដល់េពលពលកមPេគឱSេយDងេZ 
ដកេ®� ដកអីេZ tប់ដីtប់អ ីេដDរេរស̄Lចម៍ េ�ហ% ឹង
េ[វ °យកុ<រជំrន់ប៉ុលពត។ 
ក៖ េធ. Dអីេគែដរអ%កមីង? 



ខ៖ េដDរដកេ®�  េធ. Dែ;សេZtប់ែ;ស េដDរេរស̄Lចមេ៍�មកេធ. Dជី 
Mនែតប៉ុrP នេទ gច់ពីប៉ុលពតហ% ងឹ។  
ក៖ tលជំrន់អ%កមីងេ[េរnន<នលុយtក់Jយ;គប់;�ន់េទ? 
លុយេZ-vអ%កមីងJយ មួយៃថ�ប៉ុrP នែដរ? 
ខ៖ អត់មួយរយេទ េZេរnនរហូតដល់ែ;ពកទទឹង រកែតកងមួយជិះ�P នផង 
ជិះេgយ-រពួក <៉ក។ ពូក<៉កេ[ឯhេ�កចឹង េគមកេយDងសំុេគជិះេZ 
េចះែតតសូ៊េZ ប៉ុែន] ;បឡង)ប់;�ន ់ែតLយុតិច 
Lយុ១២�% ំ<នMនេធ. Dtរអីឈប់រហូតហ% ឹង។ 
ក៖ េតDអ%កមីងេរnន;តឹម-vបឋមសិកo ឬ ;តឹមក�� ល-vបឋមសិកo 
ឬអ%កមីងេរnនដល់វ yទzល័យ? 
ខ៖ p% ក់ទី៧។ 
ក៖ អនុវ yទzល័យ ចឹងp% ក់ទី៧គឺp% ក់អនុវ yទzល័យ អស់េហDយអ%កមីង។ 
េតDអ%កមីងMនេធ. Dអ. ីខ� ះពីមុនដូច)េធ. Dែ;សចំtរ? 
ខ៖ េធ. Dែតែ;ស។ 
ក៖ អត់<នច<³ រេទអ%កមីង? 
ខ៖ អត់<នច<³ រផង <នែតែ;សបន] ិច១៥Lហ% ឹង។ 
ក៖ ស;<ប់;ក �ម;គi-ររបស់អ%កមីង <នMន;បកបមុខរបររកសីុអ. ីខ� ះែដរ? 
ខ៖ អត់<នអ%ក�រកអីេ-ះ។ 
ក៖ ចឹងពួក�ត់េធ. Dអ. ីេZអ%កមីង? 
ខ៖ ខ7 8 ំេធ. Dែតែ;សេ[ែតផ�ះេZ Mនែត;Mក់ែខប� ីហ% ឹង ប� ីេធ. D)ប៉ូ លីស។ 
ក៖ ប� ីេធ. D)ប៉ូ លីស? 
ខ៖ Jស! <នរកអី|ល់ៃថ�ខ. ះ�តសឹងអីេហDយ។ 
ក៖អ%  កLចជួយ;Mប់ពីេពលេវvដ៏លំMករបស់អ%កមីង 
េ[ក\ 8ងជីវ yតរបស់អ%កមីង េតDមីងលំMក េ[េពល�ខ�ះ? 
ខ៖ ពិMកេ;ចDន�ស់ េយDងអត់ដឹងរកអ;ីបកបមុខរបរអី អត់<នមុខរបររក។ 
េពលចិ ,́ ឹមកូន ពិMកែដរហ% ងឹ Lងែត;Mក់ែខប� ីតិចតូចហ% ងឹ។ 
ក៖ tលពីមុនអ%កមីងMនជួបឧបសគTពិMកែមនេទ? 
េតDឥឡe វអ%កមីងMនឆ�ងtត់{េgយ រេបnប�ខ�ះអ%កមីង 
ខ៖ (យំ)  
ក៖ អត់អីេទអ%កមីង អ%កមីងLចជួយ;Mប់ឆ�ងtត់េgយរេបnប�ខ�ះ? 
េហDយសេម�ងេនះថត ទុកឱSកនអ%កមីង-� ប់
ពីmពជូរចត់របស់អ%កមីងចឹង�។  
ខ៖ េចះែតតសូ៊េZ។ 
ក៖ អ. ីែដលអ%កមីងពិMក? 
ខ៖ ពិMកហ% ឹង;តឹមេធ. Dែ;សMនផលតិច ;តeវហូបខ�ះចឹងេZ 
េហDយនិងពឹងេZេលDប� ី;Mក់ែខេZ េហDយខ.ះ�តៗតិចតូចចឹងេZ។ 
ក៖ Jសអ%កមីង! េតDអ. ីែដលអ%កមីងចងJំ)ងេគេ[ក\ 8ងជីវ yតរបស់អ%កមីង 
គឺចណុំចមួយ�ែដរ អ%កមីង? hំងពីកុ<រmព រហូតដល់អ%កមីងដឹងក�  ី
រហូតដល់វ °យេពញហ% ងឹ? េតDអ%កមីងចងJំ)ង េគេ[ក\ 8ង�កជីវ yតអ%កមីង
;តង់�ែដរ? 
ខ៖ អត់សូវចងJំអី។ 
ក៖ សូមនិ�យមកអ%កមីងថត)សេម�ងទុកឱSអ%កមីង-� ប់វ yញេទ។  
ខ៖ មិនសូវ)យកចិត]ទុកgក់េលDេរ¤ងចឹង មិនដឹងចងJំេម៉ចខ�ះ។   
ក៖ ;បវត] ិរបស់ខ7 8 ំJំ�ងំអស់។ 
ខ៖ េបD{កម�ត់តសូ៊ហ% ឹង�ចិ ,́ ឹមកូនចិ ,́ ឹមអីរហូតដល់{ធំ 
េ[កំពុងេរnន�ងំអស់មិនMន <នអ%ក�េធ. Dtរេចះែត;បឹងេZ។  
ក៖ Jស! ចឹងអ%កមីង©� ប់Mនជួបនឹងេរ¤ងដ៏ជូរចត់
ពីមុនមកLចេរnប|ប់Mនេទ? ចឹងេបDសិន) អ%កមីងជួបេរ¤ងជូរចត់ែបបហ% ងឹ 



tរេរnបL�ហ៍ពិ�ហ៍ និង tរ<នកូនរបស់អ%កមីង  tលអ%ក 
មីងេ[វ °យេកPង េតDអ%កមីងសង¹ឹមអ. ីដល់អ%កមីងធំេឡDង?  
ខ៖ ចង់េធ. Dtរ§រអីែដរហ% ឹង ប៉ុែន] េរnនមិនេចះMនែវង�� យហ% ងឹ� សង¹ឹមp
េបDtលេ[េកPង កំពុងេរnនចឹង សង¹ឹមpMនេធ. D);គeចឹង�។ 
ដល់េយDងមិនMនេរnន និង ជីវ yតmពខ�ះ�ត េទnតក៏អត់េZឈប់េរnនេZ 
េរnនMន;តឹមp% ក់ទ៧ីេZគឹឱSេរnនp% ក់ទី៨េទnត អូgហ% ងឹ េយDង អត់<នអីេZ 
អត់<នកងេZឈប់េZក៏<នប� ី<នអីចឹងេZ។ hមចិត]ហ% ឹងេចះែតចង់េហDយ 
ប៉ុែន] ែម៉ឪអត់<នលទ«mពទិញកងទិញអីឱSេរnនចឹង�។ ក៏ឈប់េZ 
ចង់�ស់ចង់េធ. D);គe បេ;ង»នដូចេគចឹង 
ប៉ុែន] េZមិនរចួពួក<៉កេគសុទ«ែតេធ. D);គe�ងំអស់អត់ែតេយDង។ 
ក៖ ចឹងអស់េហDយអ%កមីង? ចឹងដូច)អ%កមីង©� ប់Mនឆ�ងtត់ 
ដូច)នូវេរ¤ងកម�ត់លំMកចឹង េតDមីងចង់<ន�កSអ. ី)ចុងេ;tយេដDម  ី
អប់រ¼កូនេដDម ីឱSកូន�ត់Lច ដូច)�ត់Lចទទួល Mននូវtរតសូ៊ 
tរអប់រ¼tរេរnនសូ;តជ័យជម%ះរបស់ពួក�ត់�អ%កមីង េដDម ី�ត់Lច<ន 
tរ§រល¡ េធ. D។  
ខ៖ ចង់;Mប់កូនpឱS�ត់ហ% ងឹ ;បឹងេរnនេដDម ី�ត់Lចេធ. Dtរ§រ 
កុំឱSពិMកដូច<� យ|ល់ៃថ� េនះ ប៉ុែន]{មិនសូវយកចិត]ទុកgក់។ 
ក៖ ចឹងអ%កមីងអស់�កSនិ�យេហDយអ%កមីង? 
ខ៖ អស់េហDយ។ 
ក៖ Jស! ដូច)សំណួររបស់ពួកខ7 8 ំ គឺេដDម ីចង់ឱSអ%កមីងេឆ� DយេដDម ី
ឱSអ%កមីង-� ប់ពីេរ¤ងជូរចត់ របស់អ%កមីងចឹង េបDសិន)អ%កមីងចប់
)ចុងេ;tយខ7 8 ំសូមែថ�ងអំណរគុណដល់tរនិ�យ         របស់អ%កមីង 
មកtន់ខ7 8 ំ�ងំពីរrក់ផងែដរ។ េហDយចឹង ខ7 8 ំLចសំុថតរបូអ%កមីងមួយMនេទ? 
ខ៖ <នអី pេរnបេZែ;សេZអី។ 
ក៖ Jស! ខ7 8 ំLចសំុថតរបូេហDយ សំុយករបូថតរបស់អ%កមីងបេ§½ ះMនេទ? 
ខ៖ បេ§½ ះេZ�េZ។ 
ក៖ បេ§½ ះធមPhហ% ឹង អត់<នេZ�េទ ចឹងខ7 8 ំLចបេ§½ ះMនេទអ%កមីង? 
ខ៖ MនេតD៕ 


