
ការសម្ភា សរបសល់ោកអ  ៊ុំ ល ឿ  លរ ៉េន 

ក៖ អ្នកធ្វើការសម្ភា សធ ម្ ោះ ស ៊ុន ភីនិច                 ខ៖ អ្នកត្រូវសម្ភា សធ ម្ ោះ ធ ឿ ធរ ៉េន 
 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងខ្៊ុុំអ្រគ៊ុណអ្ ៊ុ៊ុំដែ បានផ្ត ់ធេ ធវលាែ៏មានរម្លៃធែើលបឱី្យខ្៊ុុំអាចចូ រួលសម្ភា សជា 
លួយនឹងអ្ ៊ុ៊ុំធៅកន៊ុងម្ងៃធនោះ។ ធ ើយការសម្ភា សលួយធនោះគឺត្រូវបានបធងកើរធ ើងធោយ សាក  
វទិ្យា ័យលួយធៅកន៊ុងស រែឋអាធលរកិដែ មានធគធៅការ់ថា ប ីវ៉េយយ។ូ អ្ញ្ច ឹងធគបធងកើរ 
ធ ើងធែើលបីជួយត្បជាជនដខមរធយើងឲ្យរកាត្បវរតិេីធែើលៗ សម្រម្ភប់កូនធៅអ្ ៊ុ៊ុំជុំនាន់ធត្កាយធៅដរ 
មានអ្ន៊ុសាវរយី៍ អៗ ជួបទ្យ៊ុកខ ុំបាក និង ែុំធ ោះស្រសាយដែ អ្ ៊ុ៊ុំធោោះស្រសាយអីចឹងហ្ន៎ស។ 
អ្ញ្ច ឹងអ្ ៊ុ៊ុំអាចដចករ ុំដ កជាលួយេួកគារ់។ ធ ើយការសម្ភា សធនោះធ្វើធ ើងធៅម្ងៃទី្យ ២៨ ដខ ០៤ 
ឆ្ន ុំ ២០១៧ ធ ើយសម្ភា សធោយខ្៊ុុំផ្ទា   ់ស ៊ុន ភីនិច។ អ្ ៊ុ៊ុំអាចជម្រម្ភបធ ម្ ោះធេញរបស់អ្ ៊ុ៊ុំបាន 
ធទ្យ? 

ខ៖ ធ ម្ ោះអ្ ៊ុ៊ុំ ធ ឿ ធរ ៉េន។  

ក៖ ធត្ៅេីធ ម្ ោះហ្នឹងអ្ ៊ុ៊ុំមានធ ម្ ោះធៅធត្ៅធទ្យ ធ ម្ ោះធផ្េង? 

ខ៖ អ្រ់ធទ្យ! មានដរធ ម្ ោះលួយ។ 

ក៖ ធ ើយអ្ ៊ុ៊ុំឆ្ន ុំធនោះអាយ៊ុប៉េ៊ុនាម នធ ើយ? 

ខ៖ ៥២ ធ ើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ៊ុ៊ុំឆ្ន ុំធនោះអាយ៊ុ៥២ ឆ្ន ុំ។ អ្ ៊ុ៊ុំចុំម្ងៃដែ អ្ ៊ុ៊ុំធកើរធទ្យ ឆ្ន ុំដែ អ្ ៊ុ៊ុំធកើរធទ្យ? 

ខ៖ អ្ ៊ុ៊ុំធកើរធៅឆ្ន ុំ លដល។ 

ក៖ ឆ្ន ុំលដល ឆ្ន ុំសូរយិគរិ អ្ ៊ុ៊ុំធកើរ១៩៦៥។អ្ ៊ុ៊ុំធៅឯ ដែរអ្ ៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ធៅធនោះ ភូលិធគាកចស។់ 

ក៖ ភូលិចស់របស់ធយើងហ្នឹងធណោះអ្ ៊ុ៊ុំ។ ធ ើយអ្ ៊ុ៊ុំមានបងបអូនប៉េ៊ុនាម ននាក់ដែរ? 



ខ៖ អ្ ៊ុ៊ុំបងបអូន៨នាក់ សាៃ ប់អ្ស់ម្ភន ក់។ 

ក៖ ស្រសីប៉េ៊ុនាម នត្បុសប៉េ៊ុនាម ន? 

ខ៖ បងបអូនអ  ៊ុំ ស្រស៥ីនាក់ ត្បុស៣នាក់។ 

ក៖ អ្ ៊ុ៊ុំជាកូនទី្យប៉េ៊ុនាម នធៅកន៊ុងត្គសួារដែរអ្ ៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ទី្យ១! 

ក៖ កូនទី្យ១ បងធគ។ អ្ ៊ុ៊ុំអាចជម្រម្ភបធ ម្ ោះរបស់េួកគារ់ទុំងអ្សប់ានធទ្យ? 

ខ៖ េួកបអូនៗ?  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ជម្រម្ភបបាន ធ ឿ យ៊ុរ  ធ ឿ ដសន ងាប់បារ់ធ ើយ រាប់អ្រ់?  ធ ឿ ឌួក  ធ ឿ ចន់  ធ ឿ 
វ៊ុន ធ ឿ កាយ៉េន់  ធ ឿ ត្កវន់( ត្កវ៉ាន់ ធសៀលរាប) ម្រកវ៉ាន់ធៅធគហ្នឹងឯង។ 

ក៖ ធ ើយអ្ ៊ុ៊ុំមានត្បវរតិអ្វីខៃោះជាលួយេួកគារ់តុំងេីធកមងៗ ែូចជាអ្ ៊ុ៊ុំជាកូនទី្យ១អីចឹងហ្នស៎អ្ ៊ុ៊ុំត្រូវ 
ទ្យទួ្យ បនា៊ុកអី្ធគខៃោះដែរ? 

ខ៖ អ្ ៊ុ៊ុំជួបទ្យ៊ុកខ ុំបាកធវទ្យនា ស់ ធលើ េួកវដងវធៅ លកេីធរៀនោុំបាយឲ្យវ ប៊ុកអ្ងករ ប៊ុក 
ស្រសូវ ោុំបាយបមម្ររើេួកវទ្យម្រម្ភាំបានវ ុ្ំៗ។ លកេីធរៀនោុំបាយោុំទឹ្យកឲ្យវស៊ុ ីធេ ុ្ំធ ើងវ 
ធលើ ងាយធយើងធទ្យៀរបងបអូនអីចឹងឯង។ 

ក៖ ច៊ុោះឥ ូវ េួកគារ់រស់ធៅផ្ាោះជាលួយអ្ ៊ុ៊ុំឬក៏ដបកត្កុលត្គួសារ? 

ខ៖ ដបកអ្ស់ធ ើយ។ មានកូនមានអី្ធទ្យៀរធ ើយ។ 

ក៖ មាត យឪេ៊ុករបសអ់្ ៊ុ៊ុំមានធ ម្ ោះអី្ដែរអ្ ៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ធរឿន! 

ក៖ ច៊ុោះឪេ៊ុកវញិ? 



ខ៖ ល៊ុយ ធរឿន។ 

ក៖ ធ ើយឥ ូវេួកគារ់ធៅឬក៏េួកគារ់ទ្យទួ្យ លរណភាេធ ើយ?  

ខ៖ សាៃ ប់អ្ស់ធ ើយ ធៅដរមោកេ៊ុក។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមាត យរបសអ់្ ៊ុ៊ុំគារ់សាៃ ប់ធៅឆ្ន ុំ ដែរអ្ ៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឆ្ន ុំ ធទ្យអា! ចុំលិនបានធទ្យ។ 

ក៖ ប៉េ៊ុដនតធៅល៊ុនអាេរ ឬក៏ធត្កាយ? 

ខ៖ ែុំ  អាេរ។ ឆ្ន ុំប៉េ៊ុនាម ន ឆ្ន ុំធរាងគារ់សាៃ ប់ ។ 

ក៖ ច៊ុោះលូ ធ រ៊ុអ្វីគារ់ទ្យទួ្យ លរណភាេដែរអ្ ៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ កា ណ៊ុ ងគារ់រ ូរកូន គាត់ទាសស់រសស ធ ើយក៏សាៃ ប់ធៅ។ 

ក៖ ធ ើយមាត យរបសអ់្ ៊ុ៊ុំធេ ដែ គារ់ធៅរស់គារ់ធ្វើអ្វីធែើលបីចិញ្ច លឹជីវរិដែរ ចិញ្ច ឹលត្កុល 
ត្គួសារកា េីអ្ ៊ុ៊ុំធៅរូចៗ? 

ខ៖ គាត់ម្វើ គាត់ម្វើការោុំែុំ ុំ។ 

ក៖ ច៊ុោះឪេ៊ុករបសអ់្ ៊ុ៊ុំវញិ? 

ខ៖ គារ់រកត្រីរកអី្។ 

ក៖ ច៊ុោះមាត យរបសអ់្ ៊ុ៊ុំជាលន៊ុសេដបប ដែរ? គារ់កាចធទ្យ? 

ខ៖ គារ់លិនកាចធទ្យ ដរធបើធ្វើឲ្យគារ់កាចគារ់កាចដែរ។ 

ក៖ ត្រូវកាច កាច ត្រូវសៃូរ សៃូរ! ច៊ុោះឪេ៊ុក? 

ខ៖ ឪេ៊ុកគារ់លិនសៃរូលិនកាចអី្ធទ្យ។ 



ក៖    ធ ើយអ្ ៊ុ៊ុំចងចុំអី្ខៃោះេីធរឿងឪេ៊ុកមាត យរបសអ់្ ៊ុ៊ុំកា េីអ្ ៊ុ៊ុំធៅធកមងៗហ្នឹស  ែូចជាមានអ្ន៊ុ- 
សាវរយី៍ ភាេទ្យ៊ុកខ ុំបាកអី្ធគខៃោះដែ អ្ ៊ុ៊ុំជួបជាលួយេួកគារ់ណឹស ? 

ខ៖ មានអី្ េីធរឿងធយើង ុំបាកធវទ្យនា ម្រគាន់ដតម ើងអ្រ់ម ើងត្ក ោុំែុំ ុំ  ុំបាកដលនធនឿយ 
 រ់ត្កអ្រ់ ម ើងម្រកអត់វ ុំបាក ស់។ 

ក៖ ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំរា ់បញ្ហា ដែ អ្ ៊ុ៊ុំជួបមានអារលមណ៍ថាច៊ុោះចញ់ធទ្យ? 

ខ៖ ធទ្យ! ែូចអ្រ់មានច៊ុោះចញ់ធទ្យ មចេះដតម្វើមៅ។ 

ក៖ រស ូធែើលបីជីវរិ។ អ្ញ្ច ឹងសម្រម្ភប់ធលាកតធលាកយយខាងមាត យអ្ ៊ុ៊ុំចុំធ ម្ ោះេួកគារ់ធទ្យ? 

ខ៖ តយយខាងមាត យ។ ល៊ុយ ធរឿន ងឹន ធ ឿ។ 

ក៖ ច៊ុោះខាងឪេ៊ុកវញិ? 

ខ៖ ងឹន ធ ឿ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងសម្រម្ភប់ត្កលុត្គួសារអ្ ៊ុ៊ុំធត្ៅេីធខរតធសៀលរាប និង ត្បធទ្យសកលព៊ុជាធយើងមាននរ  
ធៅរស់ធៅធត្ៅត្បធទ្យស ឬក៏ធខរតធផ្េងធទ្យ? 

ខ៖ កូនគារ់ធៅភនុំធេញ។ 

ក៖ គារ់ធៅរយៈធេ ប៉េ៊ុនាម នឆ្ន ុំដែរអ្ ៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារ់ធៅលកៗហ្នងឹ។ មៅរួ ឆ្ន ាំជាមហ្ើ ។ 

ក៖ សាវ លីរបស់អ្ ៊ុ៊ុំគារ់មានធ ម្ ោះអី្ដែរអ្ ៊ុ៊ុំ?  

ខ៖ ធ ម្ ោះ ហ្ ឹរ ហ្  ន។ 

ក៖ សាវ លីរបស់អ្ ៊ុ៊ុំអាយ៊ុប៉េ៊ុនាម នដែរអ្ ៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ៥៣! 



ក៖ បងអ្ ៊ុ៊ុំរួ ឆ្ន ុំ។ អ្ ៊ុ៊ុំចុំម្ងៃឆ្ន ុំដែ អ្ ៊ុ៊ុំធរៀបអាពា េិ៍ពា ៍ដែរធទ្យ? 

ខ៖ ចាំរិនបានមេ ដខផ្ គ៊ុន ឆ្ន ុំធរាង។ 

ក៖ ធ ើយអ្ ៊ុ៊ុំអាពា េិ៍ពា ៍របស់អ្ ៊ុ៊ុំជាការសធត្លចចិរតរបស់អ្ ៊ុ៊ុំ ឬក៏ជាការធរៀបចុំធ ើងធោយ 
ឪេ៊ុកមាត យរបសអ់្ ៊ុ៊ុំ ែូចជាកតីស្រសឡាញ់អ្ ៊ុ៊ុំទុំងេីរធ ើយធៅត្គួសារជាអ្នកធរៀបចុំឱ្យ? 

ខ៖ ខ្៊ុុំស្រសឡាញ់មតើ ឪេ៊ុកមាត យធរៀបចុំទ្យ៊ុកោក់ឱ្យ។  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងស្រសឡាញគ់ាន ធៅវញិធៅលកធណោះអ្ ៊ុ៊ុំ។ អ្ ៊ុ៊ុំត្បុសគារ់ជាលន៊ុសេធលតចដែរអ្ ៊ុ៊ុំ?  

ខ៖ គាត់ម្ភនជាមរ៉ាច ដតគាត់សមម្ររចចិតតបានម្របពនធច ងមេៀត។ អ  ៊ុំមៅដតអ  ៊ុំ មេមៅផ្ទេះម្របពនធច ង
មេ។ 

ក៖ អូ! អ  ៊ុំមៅដតឯង។ ច៎ស! អញ្ជ ងឹសម្រម្ភប់អ  ៊ុំ អ  ៊ុំម្ភនកូនប៉ាន្មា នន្មក់ដែរ? 

ខ៖ កូនអ  ៊ុំ៦ន្មក់។  

ក៖ ៦ន្មក់! ស ាំអ  ៊ុំម្របាប់ម ា្ េះពួកគាត់បនដិច? 

ខ៖ រីបងមេ... 

ក៖ ច៎ស! 

ខ៖ ម ា្ េះ សារ៉ា  បអូនបន្មទ ប់រក ហ្ ឹរ មហ្ៀក បន្មទ ប់រកមេៀត ហ្ ឹរ មហ្ឿន បន្មទ ប់មេៀត ហ្ ឹរ 
ស្សីដអរ បន្មទ ប់រក ហ្ ឹរ ស្សអូីន បន្មទ ប់មេៀតរក ហ្ ឹរ ស្សីតូច។ 

ក៖ ស្សីតូច មៅមេ។ 

ខ៖ មៅមេ! 

ក៖មហ្ើ សម្រម្ភប់កូនៗអ  ៊ុំ ម្ភនម្រេួសារអស់មៅ ឬក៏ពួកគាត់មៅមរៀន ឬក៏ម្វើការដែរអ  ៊ុំ? 

ខ៖ បានម្រេួសារអស១់ មៅសល់៥មេៀត។ 



ក៖ អូ! បានដត១ មៅសល់៥ន្មក់។ 

ខ៖ ម្ភន ក់ម្វើការ ២ន្មក់មេៀតមរៀន។  

ក៖ ច៎ស!  

ខ៖ ម្ភន ក់មេៀតអត់ម្ភនការងារម្វើមេ សម្រម្ភកពីការងារ អត់ម្ភនអីជិេះ មចរលួចកង់បាត់មៅ។ 

ក៖ ហ្ ៊ឺរ! ម្ភនម្លៀតមចរលួចកង់បាត់មេៀត។ 

ខ៖ ម្ភនអាអត់មហ្ើ  មចរលចួកង់គាន មេៀត។ 

ក៖ មហ្ើ សម្រម្ភប់អ  ៊ុំ មម្រៅពីភាសាដខារ អ  ៊ុំម្ភនមចេះភាសាអីមផ្េងមេៀតមេ? 

ខ៖ អត់! អ  ៊ុំមចេះដតភាសាដខារ។ 

ក៖ ច េះសម្រម្ភប់ការពីមកាងៗ អ  ៊ុំចូលចិតតម្វើអវីដែរ? ែូចជាអ  ៊ុំមរៀនែល់ថ្នន ក់េីប៉ា ន្មា នចឹងហ្ហ៎ ? 

ខ៖ ហ្ ៊ឺរ! អ  ៊ុំមរៀនថ្នន ក់តូច។ អ  ៊ុំមរៀនថ្នន ក់េី៤។ 

ក៖ ថ្នន ក់េី៤ អ  ៊ុំអាចអានអកេរបានមេ? 

ខ៖ អានអកេរដាច់ខលេះ! 

ក៖ លអ! ឱ្យដតម ើងមចេះអានអកេរចឹងហ៎្។ មហ្ើ អ  ៊ុំមរៀនមៅសាោណាដែរ កាលពីអ  ៊ុំមរៀនមៅ
មកាងៗ? មដា សារជាំន្មន់អ  ៊ុំមរៀនេ៊ឺជួបសង្រ្ងាា រដរនមេអ  ៊ុំ? 

ខ៖ មរៀនមៅវតតចរលង មរៀនជារួ ព កដហ្អង ជាំន្មន់សង្រ្ងាា រ មហ្ើ រួ មេៀតនសដម្រង បដីវក៏... 

ក៖ ច៎ស! 

ខ៖ អ  ៊ុំមៅអា  ១២ឆ្ន ាំណា។ 

ក៖ ច៎ស! 

ខ៖ កាលមន្មេះគាន  ម្រេូមណាេះ មេស្សឡាញ់អ  ៊ុំ មេែម ដ្ើ រគាន  ចូលមរៀន ចូលែាំបូងហ៎្។ 



ក៖ ច៎ស! 

ខ៖ ន្មាំគាន  ម្រចដ្នគាន  មៅអងា  ជិតអ  ៊ុំម្ភា ងរួ  ម្រេូសាំឡ ង “ហ្អ ៎ក! ក ាំអងា  ជិតស្សីៗ។ ដន៎! 
ក ម្ភរមៅអងា  ត មផ្េង ក ាំរកអងា  ត ជារួ ស្សីៗ ។” បានមេថ មម្រកា  មៅអងា  ខាងមម្រកា
 ។ អងា  ជិត ាំម្ភា ងរួ  (និយា មសើច)។ 

ក៖ ម្ភនអន សាវរ ីម៍េៀត! 

ខ៖ ដន៎! ព កដហ្អង ម្រចឡ៊ឺរ។ អ  ៊ុំអងា  មរៀនមចេះមៅ ដែកមមា  មេបិតមមា សែស្សួលមៅ “មហ្អ៎! ងាក
រកមនេះ។” ឯងងាកបា៉ា ច់មៅ... 

ក៖ ចក់ថ្នា ល់! 

ខ៖ ចក់រួ មមា សែ! 

ក៖ អួ !  

ខ៖ លិចរួ មមា សែ អ  ៊ុំខឹង អ  ៊ុំលបដាក់វញិរដង។ មេកាំព ងសរមសរៗ អ  ៊ុំ “មហ្៎! ងាករកមនេះ!” ដាក់
ប៉ា កវញិ ែូចគាន  (មសើច)។ 

ក៖ ច៎ស! អញ្ជ ឹងការមរៀនសូម្រតរបស់អ  ៊ុំ អ  ៊ុំមពលហ្នងឹពិបាកមេ? ការមរៀនសូម្រត? 

ខ៖ ែូចអត់ម្ភនពិបាកអីមេ។ មរៀនពិបាក អាជាំន្មន់មន្មេះ អត់ល  ច  មៅមរៀនជាំន្មន់  ្ ង 
សាំពត់ដតរួ ចមងកេះមេ អត់ម្ភនមម្រចើនកាំមបល ដតរួ កាំមបលហ្នឹងឯង។ មបាកសងតួៗហ្នឹងឯង  រួ 
ដលលតមបាកៗ ទាល់ដតសងតួហ្នឹងឯង ដសអកមឡើងមសលៀកមៅមេៀត។ 

ក៖ អ  ៊ុំឈប់មរៀនមៅអា  ប៉ា ន្មា នដែរអ  ៊ុំ? 

ខ៖ អ  ៊ុំ? 

ក៖ ច៎ស! 

ខ៖ អ  ៊ុំឈប់មរៀនមៅអា  ១៧ឆ្ន ាំ។ 



ក៖ អូ! ចឹងអា  មម្រចើនដែរ។ 

ខ៖ មហ្៎! រិនែលអ់ា  ១៧មេ។ អា  ១២, ១៣, ១៤, ១៥ ឈប់មរៀនមហ្ើ អា  ១៥។ 

ក៖ មហ្ើ ែូចជាសម្រម្ភប់អ  ៊ុំ ការងាររបសអ់  ៊ុំបន្មទ ប់ពីការឈប់មរៀន អ  ៊ុំម្វើអវីដែលអ  ៊ុំ? 

ខ៖ ម្វើអី ដាាំែាំណាាំ។ 

ក៖ ដាាំែាំណាាំរហ្ូត ឬក៏យា៉ាងមរ៉ាចដែរអ  ៊ុំ?  

ខ៖ ដាាំែាំណាាំរហ្ូត!  

ក៖ មហ្ើ អ  ៊ុំម្ភនដែលម្វើការងារមផ្េងៗ ែូចជាមចញមម្រៅរកការងារម្វើ មហ្ើ ម្ភនរបរផ្ទទ ល់ខលួន
មេអ  ៊ុំ? 

ខ៖ អត់! អ  ៊ុំអត់ដែលម្វើ។ 

ក៖ អ  ៊ុំម្ភនដតការដាាំែាំណាាំរួ ។ 

ខ៖ ការហ្នងឹ រិនម្ភនការងារម្វើមផ្េង។ 

ក៖ ច៎ស! មហ្ើ អ  ៊ុំអាចម្របាប់ខ្ ាំខលេះអាំពីជាំន្មន់ប៉ា លពតដែលអ  ៊ុំ្លងកាត់មេ? 

ខ៖ ម្ភនអី! កាលជាំន្មន់ប៉ា លពតអ  ៊ុំតូច អា  ប៉ា នៗមនេះ មចេះដតមៅតារមេមហ្ើ  មៅែកមែើរេ
ង្រ្ន្មទ ងដខម្រត មៅតារមេមៅ ម្រាត់ដរ៉ាម្រាត់ឪ គាា នបានមៅជ ាំវញិគាន មេ។  

ក៖ ច៎ស! 

ខ៖ ជាំន្មន់មន្មេះ! 

ក៖ ច េះការងារដែលមេឱ្យអ  ៊ុំម្វើ ម្ភនមលើកែីមលើកអីមេអ  ៊ុំ? 

ខ៖ មលើក! ឱ្យអ  ៊ុំមលើកែីមៅ មលើកែី អ  ៊ុំខាវ ក់ម្ភន់ ធ្លល ក់អនលង់ ដតសថងអីមចេះ មេឱ្យមលើក មចេះដតអូស
មហ្ើ  អ  ៊ុំមឡើងមលើ េាំនប់មេណា។ 



ក៖ ច៎ស! 

ខ៖ ពីមម្រការ េាំនប់មេខាសណ់ាស់ េប់មឡើងមៅមលើ អូសមហ្ើ អូសដរកមៅមលើ ែល់មពល ប់
មេៀត។  ប់មឡើងឱ្យមៅដរកមេៀត ច េះអនលង់មេមម្រៅ អាមេៀនផ្លូវមែើរដតប៉ា ម ណ្េះមេណ៎ា។ 

ក៖ ច៎ស! 

ខ៖ ខាងមនេះក៏អនលង់ ខាងមណាេះក៏អនលង់ ដតអ  ៊ុំខាវ ក់ម្ភន់ធ្លល ក់អនលង់ មហ្ើ ធ្លល ក់អនលង់ហ្នងឹធ្លល ក់មៅ
មម្រៅ វមម្រៅ។ ធ្លល ក់អាអនលង់មម្រៅ មៅបួនែប់ដរ៉ាម្រតមៅមម្រការ មឡើងគាា នរួចមេ មបើធ្លល ក់អាអនលង់
មសាើចមងកេះមៅមឡើងរួចរកវញិ។ 

ក៖ មចេះសាំណាងដែរកាល  ្ ង។ 

ខ៖ មៅមេថ្ន “រីអូនហ្អ ៎  មបើខាវ ក់ម្ភន់ដរនឈប់ដរកមៅ អងា  មលងមរើលមេមៅ។” មៅក៏បាន
អងា  មរើលមេ។  

ក៖ ច៎ស! សម្រម្ភប់ខលួនអ  ៊ុំផ្ទទ ល់វញិ មពលដែលកូនអ  ៊ុំ ា្ំៗមឡើង អ  ៊ុំម្ភនបាំ្ងចង់ឱ្យគាត់ម្វើតារ
ចិតតអ  ៊ុំ ឬ ម្វើអវីដែលជាបាំ្ងរបស់ពួកគាត់ខលួនឯង? 

ខ៖ បាំ្ងរបស់ខលួនមេមៅ ចង់ម្វើអីតារចិតតមេមៅ។ 

ក៖ ច៎ស! 

ខ៖ ម ើងរិនដែលែឹងថ្នចិតតមេចង់ម្វើអី។ 

ក៖ ច៎ស! តារបាំ្ងរបស់មេផ្ទទ ល់។ មហ្ើ ែូចជាអ  ៊ុំផ្ទទ ល់ មតើអ  ៊ុំម្ភនេ កលាំបាកអវីមៅកន ងខលួន
ដែលអ  ៊ុំចងចាំអត់ដែលមលលចណ៎ា? អ  ៊ុំម្ភនមេ? 

ខ៖ អ  ៊ុំលាំបាក ម្ភនអីឈ៊ឺចប់ អ  ៊ុំរិនដែលសូវជាមេ អូនមអើ ! ម្វើអីនឹងមេរិនមកើតមេ។ 

ក៖ ច៎ស! 



ខ៖ ម្វើការ្ងន់អត់មកើតមេ បានដតម្វើការស្សាលៗមេ។ ខលួនឯងឈ៊ឺកាលវលិរ ខ រិនស្សួលមេ
ហ៎្។ 

ក៖ មដា សារអ  ៊ុំជាចស់េ ាំ សល់ពីសរ័ ប៉ា លពតចឹងហ៎្។ ច េះអ  ៊ុំែូចជាការម្វើដស្សចម្ភក រអ  ៊ុំមចេះ
ម្វើមេ? 

ខ៖ អ  ៊ុំមចេះមតើ! ម្វើដស្សែកសទូង។ 

ក៖ មហ្ើ ែូចជាសម្រម្ភប់ការម្វើមតាន ត ការកូរសករមតាន តអ  ៊ុំមចេះម្វើមេ? 

ខ៖ េឹកមតាន តមចេះម្វើ។ 

ក៖ ច េះការតាញកមនទលតាញអី អ  ៊ុំមចេះម្វើមេអ  ៊ុំ? 

ខ៖ មចេះ!  

ក៖ អ  ៊ុំឡ ូហ៎្! (មសើច) 

ខ៖ អ  ៊ុំមចេះតាញ! 

ក៖ ច េះការសាងសង់ផ្ទេះតូចៗអ  ៊ុំមចេះម្វើមេ? 

ខ៖ មបើម្ភនមឈើមចេះម្វើខលួនឯងដែរ មបើអត់ក៏អត់។ មរងបា មរងអីម្វើបាន។ 

ក៖ ច៎ស! 

ខ៖ ដតមបើអត់មឈើវញិម្ភនអីម្វើ អត់ម្ភនផ្ទេះបានផ្ងហ្នឹង។  

ក៖ មហ្ើ ែូចជាអ  ៊ុំផ្ទទ ល់ អ  ៊ុំមចេះម្វើរហូបតាាំងពីអា  ប៉ា ន្មា នដែរ? 

ខ៖ រហូប? 

ក៖ ហ្នឹងមហ្ើ ! 

ខ៖ មចេះ ១៥ឆ្ន ាំអីអ  ៊ុំមចេះម្វើ។ 



ក៖ អា  ១៥! 

ខ៖ ហ្នឹងមហ្ើ ! 

ក៖ អ  ៊ុំមចេះម្វើ រហូបរ នែាំបូង? 

ខ៖ សរលរជូរម្រពលិត រជូរម្រតកួន។ 

ក៖ សរលរជូរម្រពលិត រជូរម្រតកួន។ 

ខ៖ ហ្នឹងមហ្ើ ! 

ក៖ មហ្ើ ឥឡូវសម្រម្ភប់ចាំ្ង់ចាំ្ូលចិតតខាងរហូបរបស់អ  ៊ុំ អ  ៊ុំចូលចិតតអាហ្នឹងមេ? 

ខ៖ ចូលចិតតមតើ! សថងណាខលេះមៅមគាក សថងណាខលេះមៅសរលរជូរ សរលម្របមហ្ើរ។  

ក៖ អញ្ជ ឹងសម្រម្ភប់ម្រករុម្រេួសារអ  ៊ុំផ្ទទ ល់ ម្ភននរណាមេមចេះមលងឧបករ្៍មលលងមេអ  ៊ុំ? 

ខ៖ ហ្ ៊ឺរ? 

ក៖ ម្ភននរណាមេមចេះមលងឧបករ្៍មលលង? (រិនបានម្លើ មម្រាេះម្ភនការរ ាំខាន) 

ខ្ ាំអត់ម្ភនអីសា្ំ ួ រអីមម្រចើន ដតខ្ ាំមលើកេឹកចិតតអ  ៊ុំម្ភនអីចង់និយា ជាច ងមម្រកា ហ៎្។ អវីដែលអ  ៊ុំ
ចង់និយា មៅកាន់កូនៗអ  ៊ុំ មដា សារគាត់កាំព ងសាដ ប់សមរលងអ  ៊ុំ? មតាេះនិយា មៅអ  ៊ុំ អ  ៊ុំម្ភនអី
ចង់និយា ? 

ខ៖ ចង់និយា មៅកាន់ែល់កូនៗហ៎្? 

ក៖ ច៎ស! 

ខ៖ ចង់ឱ្យកូនមរៀន ចង់ឱ្យកូនម្ភនការងារម្វើ មម្រាេះអត់ល  រីអូន ឱ្យកូនខាំមរៀនមៅ ឱ្យវមចេះ
អកេរមៅម្រគាន់វបានការងារម្វើលអៗ រិនចង់ឱ្យម្ភនការងារអត់លអមេ ឱ្យដតកូនម្ភនការងារលអ
ម្វើ។ 



ក៖ ច៎ស! មហ្ើ ហ្នឹងមហ្ើ  ខ្ ាំអត់ម្ភនអីមម្រចើន ម្ភនដតប៉ា ណ្ឹ ងដែរ ប៉ា ដនដខ្ ាំអរេ ្អ  ៊ុំមម្រចើនដែល
បានផ្ដល់មពលមវោសម្រម្ភប់សថងមនេះឱ្យខ្ ាំសម្ភា សអ  ៊ុំហ៎្។ មហ្ើ ែូចជាសា្ំ ួ រច ងមម្រកា ដែល 
ខ្ ាំចង់សួររួ មេៀត មតើអ  ៊ុំអាចអន ញ្ញា តឱ្យខ្ ាំម្វើការដាក់រូបថត និង បេសម្ភា សមនេះមៅមលើមេហ្
េាំព័ររបស់សាកលវេិាល ័ម្រពីហ្ាំ ង័របស់ម ើងបានដែរឬមេអ  ៊ុំ? 

ខ៖ ឱ្យដាក់អី ដាក់ស ីវ?ី 

ក៖ ដាក់សមរលងអ  ៊ុំហ៎្? 

ខ៖ ហ្នឹង ដាក់មៅ! 

ក៖ ច៎ស! អញ្ជ ឹងខ្ ាំអត់ម្ភនអីមម្រចើន ម្ភនដតប៉ា ណ្ឹ ង មហ្ើ ការសម្ភា សមនេះម្រតូវបានបញ្ច ប់ អរ
េ ្អ  ៊ុំ៕ 


