
អ  ៊ុំស្រីទូចពូនជាក្មេងស្រីម្នា ក់ដែលបានកកើតមន ងគ្រសួារមួយដែលជាមូនស្រីដែម្នន ម់ក្ៅមន ងគ្រួ- 
សាររបរ់គាែ់ ក្ ើយគាែ់រឺជាក្មេងស្រីមំគ្ាម្នា យតំងពីមិនទាន់ែឹងមាីផង ទាំងមិនែឹងថាថី 
បានជាម្នា យសាា ប់ផង នឹងក្ោយររ់ក្ៅជាមួយដែឪព មក្ ើយនិងបងៗរបរ់គាែ់ រ ែូែល ់
គាែ់បានក្រៀបមងគលការជាមួយនឹងបាីរបរ់គាែ់ដែលម្ននមូនគ្បុរចំនួន៥នាម់ជាចំណងដែ 
របរ់ពួមគាែ់។ មូនរបរ់គាែ់ម្ននគ្រួសារអរ់ខ្ាះក្ ើយ   ដថមទាំងម្ននក្ៅៗជាក្គ្ចើននាម់ផង
ដែរ រ ែូមមែលរ់ពវដថៃក្នះជីវែិរបរគ់ាែ់ហាម់បីែូចជាម្ននរ ភមងគលជាម នក្ោយសារដែ 
គាែ់ម្ននក្ៅៗជាក្គ្ចើននាម់។                                
                                          

ការសម្ភា សរបសអ់  ៊ុំស្ស ីទចូ ពូន  
  ក៖ អនមសម្នា សក្ េ្ ះ រទិធ រិទធភីនិចច   ខ៖ អនមក្រសម្នា សក្ េ្ ះទូច ពូន 
 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងក្ៅមន ងដថៃក្នះនាងខ្ញាំរូមដថាងអំណរអររ ណែល់អ  ៊ុំស្រីដែលបានចំណាយ 
ក្ពលក្វលាែ៏ម្ននតដលែដែលបាននាងខ្ញាំបានក្្វើបទសម្នា សអញ្ច ឹង នឹងណាអ  ៊ុំ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំខ្ញាំែឹងថា 
ការងារសម្នា សក្នះ វាមិនដមនជាមិចចការងាររខំាន់អីក្ទ ដែវារឺជាមិចចការងារដែល្មេតក្ទ 
ណាអ  ៊ុំដែលដែវាអាចផាល់អតថគ្បក្ោជន៍បានោ៉ាងក្គ្ចើនដែរ រគ្ម្នប់ជួយក្ៅែល់មូនៗក្ ើយ 
និងក្ៅៗរបរ់អ ញ៊ុំដែលអាចឱ្យពួមគាែ់បានសាគ ល ់ ក្ ើយនិងែឹងពីអតថគ្បក្ោជន៍បដនែមពីគ្បវែាិ 
របរ់អ  ៊ុំបដនែម ក្ ើយនិងបានចងចាំពីអ  ៊ុំស្រីជានិចច ក្ ើយនិង ក្រឿងរ៉ា វរបរ់អ  ៊ុំស្រីទ មខ ក្ ើយនិង 
ក្ៅដែរមាពីជីវែិរបរ់អ  ៊ុំស្រីជានិចចឱ្យបានសាា ប់ជានិចច អ  ៊ុំស្រីក្ោយសារដែទាំងអរ់ក្នះគ្ែូវ 
បានបក្ងកើែក្ ើងក្ោយសាមលវទិាលយ័មួយក្ៅឯរ រែឋអាក្មរចិ អញ្ច ងឹក្ ើយក្របាន 
បក្ងកើែវាក្ ើងមមរឺថាក្ែើមបជួីយឱ្យគ្បជាជនដខ្េក្យើង នឹងណាម្ននគ្បែាិជាក្គ្ចើន ក្ែើមបរីគ្ម្នប់ 
រមាទ មខក្ៅជាគ្បវែាិរគ្ម្នប់ទ មខែល់មូនក្ៅជំនាន់ក្គ្កាយៗក្ទៀែសគ្ម្នប់សាា ប់នូវគ្បវែាិែូនត 
របរ់ខ្ាួនដែរ ក្ ើយរគ្ម្នប់មួយវញិក្ទៀែទ មខរគ្ម្នប់ឱ្យពួមគាែ់បានសាា ប់ក្ៅគ្បវែាិរបរ់អ  ៊ុំ 
ស្រី ក្ ើយនិងទ មខរគ្ម្នប់ឱ្យមូនក្ៅរបរ់អ  ៊ុំទ មខរគ្ម្នប់អន វែាតមែូចជាម្ននក្ពលខ្ាះក្ៅអ  ៊ុំ 



គ្ែូវម្ននទ មខលបំាកជាក្គ្ចើនក្ៅមន ងជីវែិ នឹងក្ៅអញ្ច ឹងក្ៅម៏អ  ៊ុំ ម្ននវ ិ្ ីរគ្ម្នប់ក្ោះស្សាយទ មខ 
រគ្ម្នប់គាែ់ក្ទៀែសាមលវទិាល័យក្នះក្ៅកាែ់ថាប ីវា៉ាយ ូ ក្ ើយការសម្នា សក្នះគ្ែូវបានក្្វើ 
ក្ ើងក្ោយសាមលវទិាលយ័មួយដែលម្ននក្ េ្ ះកាែ់ថាប ីវា៉ាយយូ ក្ៅរ រែឋអាក្មរចិ 
ដែលការសម្នា សក្នះគ្ែវូបានក្្វើក្ ើងរឺក្ៅដថៃទី១៧ ដខ្៤ឆ្ន ំ២០១៧ដែលក្្វើការសម្នា ស
ក្ោយផ្ទា ល់កោយនាងខ្្ ំ រទិធ រិទធភីនិចច។ ចារ! អញ្ច ងឹអ  ៊ុំខ្ញាំចង់ឱ្យអ  ៊ុំជម្រម្នបក្ េ្ ះឱ្យខ្្ ំមាង 
ក្ទៀែបានដែរឬក្ទអ  ៊ុំ? ក្ េ្ ះក្ពញរបរ់អ  ៊ុំ នឹងណា? 
ខ៖ ទូច ពូន ។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំម្ននក្ េ្ ះថា ទូច ពូន ក្ណាះ? 
ខ៖ ចារ!  នឹងក្ ើយ ទូច ពូន។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងក្ែើអ  ៊ុំម្ននក្ េ្ ះក្ៅក្គ្ៅដែរឬក្ទអញ្ច ឹង? 
ខ៖ អែ់ម្ននក្ទ។ 
ក៖ អែ់ម្ននក្ទក្ណាះអញ្ច ឹងរឺម្ននដែក្ េ្ ះ នឹងក្ទណាក្ៅដែអញ្ច ឹងក្ទ។ 
ខ៖ ចារ!  នឹងក្ ើយក្រក្ៅដែអញ្ច ឹង។ 
ក៖ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំអាចឆ្ន ំក្នះអ  ៊ុំម្ននអាយ ប៉ា នាេ នដែរក្ ើយអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ៥២! 
ក៖ : ៥២ឆ្ន ំក្ណាះ។ ចារ! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំម្ននបានក្ៅចង់ចាំអំពីដថៃដខ្ឆ្ន ំមំក្ណើ ែរបរ់អ  ៊ុំដែរឬក្ទអ  ៊ុំ? 
ខ៖ អូ! មិនចាំក្ទក្ភាចអរ់ក្ៅក្ ើយ នឹងណា ។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំក្មើែឆ្ន ំ១៩៦៥។ ចារ! អញ្ច ងឹអ  ៊ុំម្ននចងចាឆំ្ន ំដខ្េរដែរអែ់ក្ទអញ្ច ឹងអ  ៊ុំ? ែូច 
ជាឆ្ន ំក្ថាះជូែឆ្ាូវអីចឹង នឹងណា? ជាឆ្ន ំរ រយិរែិ នឹងណា? 
ខ៖ ឆ្ន ំដខ្េរក្ណាះឆ្ន ំមមី។ 
ក៖ មមី ឬក៏មដម ចារ?  
ខ៖ មមី ឆ្ន ំក្រះ នឹងណា។ 



ក៖ អូ! ចារ!  នឹងក្ ើយ។ ចារ! ឆ្ន ំក្រះ។ ចារ! អញ្ច ងឹអូក្ខ្ ចារ! អញ្ច ឹងរគ្ម្នប់អ  ៊ុំផ្ទា ល ់
ក្ែើទីមដនាងមំក្ណើ ែរបរ់អ  ៊ុំវញិដែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ក្ៅក្នះ នឹងណា ក្ៅ នឹងក្ ើង៥២ឆ្ន ំក្ៅក្ ើយ នឹងណាក្ៅតំងពីក្មើែររ់កៅ នឹងមម 
ក្មា៉ាះ នឹងក្ណាះ នឹងណាក្ៅភូមិដគ្ពម្ំ នឹងណា។ 
ក៖  ចារ! អូ អញ្ច ងឹក្ៅ៥២ឆ្ន ំក្ ើយក្ណាះក្ៅភូមិដគ្ពម្ំ? ចារ! អញ្ច ឹងក្ែើរម្នជិកគ្រួសារ 
របរ់អ  ៊ុំស្រីវញិ ក្ែើអ  ៊ុំម្ននបងបអូនប៉ា នាេ ននាម់ដែរអ  ៊ុំស្រី? 
ខ៖ ខ្្ ំម្ននបងបអូន៤នាម់។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងក្ែើអ  ៊ុំជាមូនទីប៉ា នាេ នដែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ជាមូនទី៣ អូមិនដមនក្ទ ៤។ 
ក៖  អូ! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំក្ៅក្រក្ណាះ។ ចារ! អញ្ច ឹងខ្្ ំចង់ឱ្យអ  ៊ុំជម្រម្នបខ្្ ំថាក្ែើស្របី៉ា នាេ នគ្បុរប៉ា នាេ ន 
ដែរអ  ៊ុំស្រី? 
ខ៖ ស្រីពីរគ្បុរពីរ។ 
ក៖ ចារ! ក្ ើយអញ្ច ឹងក្ែើពួមគាែ់ម្ននក្ េ្ ះអីខ្ាះដែរអញ្ច ឹង? 
ខ៖ ទូចរញួ ទូចរមឹ ទូចរមឹ ក្ ើយ នឹងខ្្ ំ។ 
ក៖ ចារ! ក្ ើយអញ្ច ឹងអ  ៊ុំក្មាចម៏ម្ននក្ េ្ ះខ្ រក្រអញ្ច ឹងអ  ៊ុំក្ររ ទធដែអមសរ ដែអ  ៊ុំអមសរ ព ខ្ រ 
ក្រ ហារហារអមសរ ព ដែឯង។  រគ្ម្នប់អ  ៊ុំក្ ើយនិងបងបអូនរបរ់អ  ៊ុំស្រីក្ៅពីតូចៗ នងឹណា
ែវញិ ក្ែើអ  ៊ុំម្ននបានចងចាំក្ៅអវីខ្ាះដែរអ  ៊ុំអំពី អន រាវរយី៍របរអ់  ៊ុំកាលក្ពលដែលអ  ៊ុំស្រីក្ៅពី 
ក្មេងៗ នឹងណាអ  ៊ុំ? ែូចជាកាលពីរម័យរង្គ្ងាគ ម នឹងណា ក្ែើអ  ៊ុំម្ននបានចងចាំនូវអវីខ្ាះដែរ 
ក្ណាះអ  ៊ុំែូចជាែំក្ណើ រសាច់ក្រឿងអវីខ្ាះដែលអ  ៊ុំបានឆ្ាងកាែ់ នឹងណា ក្ ើយ នឹងបានជួបគ្បទះ 
ក្ៅក្ពលដែលអ  ៊ុំក្ៅពីក្មេង នឹងណាក្ៅមន ងរម័យ នឹងណា? 
ខ៖ ម្ននកតើកាល នឹង អ  ៊ុំធ្លា ប់ក្ៅជំនាន់លន់នល់អ  ៊ុំណាកាល នឹងម្ននក្ទ នាំបងនាំបអូនក្ៅ 
ក្ ើយក្ៅកាប់ក្ែើមក្ ើក្ៅកាប់ក្ែើមមក្ណា ៀងក្ខ្ែា ដរមែីែំបូមោម់ក្ៅមន ងដស្រ នឹងណាក្ចះ 



ដែនាំគាន ក្្វើការក្ ើយ នឹងណា គាេ នបានក្លងម្ននបានអីែូចជាក្មេងក្ៅរម័យ ឥ ូវ នឹងក្ទ 
ណា។ 
ក៖ ច ះគ្ម្នប់ការ បូច ងវញិក្មាចដែរអ  ៊ុំស្រី? 
ខ៖ ការ ូបវញិមិនដមនបាន បូដឆ្អែអីក្ទណា ែល់ក្ម្ន៉ាងក្រវាយជួងនាំគាន ក្បើមក្ ើយបបរក្ៅ 
មដនាង ូបរួម នងឹណា។ 
ក៖ អញ្ច ឹងរគ្ម្នប់ការ ូបច មបានគ្គាប់គ្គាន់ដែឬក្ទអ  ៊ុំ? 
ខ៖ អែ់ក្ទមិនដែលបានគ្គាប់គ្គាន់ក្ទណា។ 
ក៖ ក្ ើយអញ្ច ឹងក្ពលច ះក្ពល នឹងពិបាមដែរឬក្ទអ  ៊ុំ? 

ខ៖ អូ! ពិបាមណារ់ក្វទនាខាា ំងណារពិ់បាម  ពិបាមដមនដទន មិនដែលបាន ូបម្ររប់គ្គាន់ 
ក្ទណាជិះក្ទ រួចតំងបាីខ្្ ំហ្ាឹងដរមអងករ រចួខ្្ ំនឹងទូលមដញ្ច ងប៉ា ក ណ្េះោម់ចានដរមទាំងក្ាះ្ំ 
ក្ ើយមូនពីរក្ែើរតមរ ូែយប់ក្មើរណាក្ែកក្មើរហ្ាឹងរួចអាពែហ្ាងឹ វាក្ ើញក្ ើយ វាក្ៅខ្្ ំ 
រួរថាបងឯងក្វើអីខ្ាះ? រួចខ្្ ំគ្បាប់វាថារមអ រលម់អែ់ម្ននរមអីក្ទ ក្ ើយវារួរក្ទៀែថាម្នន 
ក្្វើអវីអីៗអែ់ ក្ ើយក្បើវាែឹងថាក្យើងក្្វើទាហាន វាយមក្យើងក្ៅវាយក្ចាលក្ ើយ រួចនិោយ 
ម៏គ្បាប់ថាក្ទ ក្ ើយអែ់ក្ទអញ្ច ឹងក្ៅបានវាឱ្យ ក្ៅវញិហ្ាឹងណា ក្បើវាែឹងថាក្យើងក្្វើការវា 
រម្នា ប់ក្យើង ក្ ើយ រួចែល់ដថៃហ្ាឹង វាយមោយក្ៅវាយក្ៅវែា្េ ងក្យើ 
ងនិងក្នះក្ ើយកាលនិងោយក្ទើបដែអាយ សាបជាងនិងណាវាថាបងៗដអងក្រៀបក្ខាអាវក្ៅរួ
ចោយរួរថាយមខ្្ ំក្ៅណា?ក្ ើយវាថាយមក្ៅក្រៀនរូគ្ែថាអញ្ច ឹងណា ក្ ើយខ្្ ំក្ឆ្ាើយថាខ្្ ំ 
អែ់ក្ៅក្ទ វាថាក្ៅែល់ក្ៅក្ៅគ្ែឹមវែា្េ ង  វារមវាយក្យើងយប់ហ្ាឹងណា ែល់បម្រលុងវាយយប់ 
ហ្ាឹង ដែដចែនយអីយួនវាចូលមមយប់ហ្ាឹងដែរ  ក្ ើយវារែ់អរ់រលីង ដែក្ៅរល់ក្មមួយវារួរ 
ថាបងឯងក្ៅណាខ្្ ំថាក្ៅទក្នាបិទ អញ្ច ឹងបងឯងគ្ែ ប់ក្ៅវញិក្ៅថា អញ្ច ឹងក្ៅរួចមួយក្ទៀែ 
រនាិរ ខ្មមគ្បាប់ថាបងឯងមិនបាច់យមក្ខាអាវក្ៅក្ទ ក្ៅក្រៀនរូគ្ែស្សាប់ដែវាក្ែើរក្ៅបាែ់
ឱ្យមូនទាហានក្ៅចាំក្មើលខ្្ ំដគ្មងក្លាខ្្ ំរែ់ក្នាះក្ ើយខ្្ ំម្ននរែ់ក្ៅណា ខ្្ ំក្ៅដតហ្ាងឹក្ ើយ 
ខ្្ ំរួរថាអូនៗ ក្ៅចាំរអវីាមិនខ្ចីក្ឆ្ាើយអូនឯងរមយមបងក្ៅណា?  វាមិនរាីដែរ ស្សាប់ដែក្ម 
វាមមពីខាងក្ណាះមមថា ប់រិន ម ំទាន់ក្ៅណាវាថាក្មាចបងក្រៀបក្ខាអាវក្ៅវាថាខ្្ ំអែ់ម្នន 
ក្រៀបក្ទស្សាប់ដែខ្្ ំថា ប់អូនឯងនិោយគាន រិនម ននឹងរម្នា ប់បងខ្្ ំថាអញ្ច ងឹណា ម ន



នឹងរម្នា ប់ខ្្ ំបងចាំនិោយគាន រិនខ្្ ំថាអូនឯងក្រឿងអីបានជាចង់យមបងក្ៅអញ្ច ឹងក្ ើយវា 
កាន់ដែម៉ាូែូអញ្ច ងឹក្ណាះ ែល់អញ្ច ឹងក្ៅវាថាខ្្ ំយមមន រសក្ៅវាយក្ចាលក្គ្ចើនក្ ើយមិនដែល
ម្ននណាក្រែដថាែូចបងឯងក្ទ ក្ទើបដតបងឯងក្ទក្ចះែដថាអញ្ច ងឹក្ៅ ក្ៅរណមងមមខ្្ ំក្ៅ 
ក្ៅក្ៅស្សាប់ដែព មបងឯងក្្វើការអញ្ច ឹងថាអញ្ច ងឹណាយមមន រសគ្ែង់  ខ្្ ំមន រសគ្ែង់ម្នន 
ក្្វើអី ក្ ើយម្ននក្ពលខ្ាះយមរល់លហ ងមមក្្វើជាមហូប នឹងណាម៏ម្ននដែរ។ 
ក៖ ក្ ើយអញ្ច ឹងរលល់ហ ង នឹងយមក្្វើក្មាចក្ៅអ  ៊ុំ? 
ខ៖ យមក្ៅក្សាៃ រ បូ នឹងណា ក្រឈសូក្ ើយក្រម៏យមក្ៅក្សាៃ រ ូបក្ៅ នឹងណារួចោម់ 
លាយ នឹងអំបិលមួយគ្គាប់ៗក្ៅ នឹងណា។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំស្រីជំនាន់ នឹងក្ែើអ  ៊ុំម្ននបានក្្វើដស្រចម្នា រដែរឬក្ទអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ក្្វើៗដតក្្វើរួម នឹងណាមីអូន។ 
ក៖ អូ! អញ្ច ឹងក្្វើរមួក្ណាះអ  ៊ុំ? 
ខ៖  នឹងក្ ើយក្្វើរួម នឹងណា។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងរគ្ម្នប់អនមម្នា យរបរអ់  ៊ុំក្ែើគាែ់ម្ននក្ េ្ ះអវីដែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ក្ េ្ ះ ោយ ួន តទិែយ ។ 
ក៖ ក្ៅររ់ឬម៏សាា ប់ដែរអញ្ច ឹងអ  ៊ុំ? 
ខ៖ សាា ប់បាែ់ក្ៅក្ ើយ នឹងណា។ 
ក៖ អញ្ច ឹងគាែ់សាា ប់តំងពីក្ពលណាដែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ សាា ប់តំងយូរក្ៅក្ ើយ នឹងណាតំងពីអ  ៊ុំក្ៅតូចៗក្ណាះ នឹងណា។ 
ក៖ ក្ ើយអញ្ច ឹងមូលក្ ែ អីបានជាគាែ់សាា ប់ដែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ មិនែឹងដែរ នឹងណា តំងពីខ្្ ំក្ៅតូចៗ នឹង  នឹងណា គ្បដ លជាគាែ់ ឺក្ ើយក្មើលក្ៅ 
ក្ណាះ នឹងណាម្ននក្រកាល នឹងម្ននដែ ឺក្ទណាកាលជំនាន់ នឹងក្នាះណាមីអូនក្អើយ។ 
ក៖ ច ះអញ្ច ឹងរគ្ម្នប់ឪព មរបរ់អ  ៊ុំក្ែើគាែ់ម្ននក្ េ្ ះអវីដែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ក្ េ្ ះ ទូច ។ 
ក៖ ក្ េ្ ះក្លាមតទូច។ ចារ! អញ្ច ឹងក្ែើសាា ប់ដែរក្ ើយដមនក្ទអ  ៊ុំ? 
ខ៖  នឹងក្ ើយ គាែ់សាា ប់អរ់ក្ ើយ នងឹណា។ 



ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងពួមគាែ់រឺជាអនមដែលក្ៅស្រុម នឹងទាំងអរ់គាន ដែរ អញ្ច ឹងក្ណាះ ឬម៏ក្មាច 
ដែរអញ្ច ឹង? 
ខ៖  នឹងក្ ើយជាអនមស្រុម នឹងដែទាំងអរ ់នឹងណា។ 
ក៖ អញ្ច ឹងរគ្ម្នប់ឪព មរបរ់អ  ៊ុំវញិ ក្ែើក្ពលដែលគាែ់ក្ៅររ់ នឹងណា ក្ែើគាែ់គ្បមបរបបអី 
ចិញ្ច ឹមជីវែិដែរអ  ៊ុំស្រី? 
ខ៖ ក្្វើដស្រក្្វើដស្រទូក្ៅ នឹងណាអី បនាិចបនាូចអញ្ច ឹងក្ៅ នឹងណា ោំក្ចមោំែំ ូងែូងគ្ែូវអី 
 នឹងណារួចក្ៅម៏ក្ៅផាះអញ្ច ឹង នឹងក្ៅ នឹងណា។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងរគ្ម្នប់ក្លាមោយវញិ ? 
ខ៖ ក្្វើែូចដែគាន  នឹងណារួចពីក្្វើដស្រក្ៅគាែ់ក្្វើនំបញ្ច មលម់។ 
ក៖ ចារ! ក្ ើយអញ្ច ឹងក្ែើអ  ៊ុំម្ននបានក្ៅចងចាំក្រឿងអីខ្ាះដែរ ជាមួយនឹងគាែ់ នឹងណាដែរជា 
ក្រឿងខ្ាះៗជាមួយនឹងឪព មរបរ់អ  ៊ុំដែរឬក្ទអ  ៊ុំ? ែូចជាម្ននអន រាវរយី៍អវីខ្ាះដែរជាមួយនឹង 
ឪព មរបរ់អ  ៊ុំ នងឹណា ក្ ើយរគ្ម្នប់ែូចជាការទូនាេ នកម្របៀនគ្បក្ៅរបរ់ឪព មអ  ៊ុំ នឹងណា 
ដែលអ  ៊ុំស្រីបានចងចាំណា? 
ខ៖ គាែ់ម្ននអីក្ទ ម្ននដែគាែ់កម្របៀនគ្បក្ៅឱ្យដែក្យើង នឹង លអក្ៅ នឹងណាគាែ់បានោស់ 
ក្ែឿនក្យើងថាឱ្យក្ចះរមរ ីអក្ញ្ច មអញ្ច មក្ៅ នងឹណា។ 
ក៖ គាែ់កាចដែរឬក្ទអ  ៊ុំរគ្ម្នប់ពួមគាែ់ទាំងពីរនាម់ នឹងណា? 
ខ៖ អែ់ក្ទ អែ់កាចក្ទ។ 
ក៖ ក្ ើយអញ្ច ឹងរគ្ម្នប់គ្រួសាររបរ់អ  ៊ុំវញិ ក្គ្ៅពីជាក្ៅក្ខ្ែាក្រៀមរបអញ្ច ងឹ ក្ែើគាែ់ម្នន 
បានក្ៅររ់ក្ៅក្ខ្ែាក្គ្ៅដែរឬក្ទអ  ៊ុំ? 
ខ៖ អែ់ក្ទម្ននដែក្ខ្ែាក្រៀមរបក្យើង នឹងក្ទ។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងអែ់ក្ទក្ណាះ អញ្ច ឹងម្ននដែក្ៅក្ខ្ែាក្រៀមរបក្យើង នឹងក្ទក្ណាះ ក្ៅដែ 
ក្រៀមរប នឹងមួយក្ទក្ណាះ។ ចារ! អញ្ច ឹងក្ ើយច ះរគ្ម្នប់គ្បក្ទរក្គ្ៅវញិ អញ្ច ឹងគាែ់ 
ម្ននដែលបានក្ៅក្ៅគ្បក្ទរក្គ្ៅអីក្ទអញ្ច ឹង? 
ខ៖ អែ់ម្ននក្ទ ។ 
ក៖ ចារ! អែ់ដែរក្ណាះអញ្ច ឹង។ ចារ! អញ្ច ឹងរគ្ម្នប់សាវ មីរបរ់អ  ៊ុំវញិ ក្ែើគាែ់ម្ននក្ េ្ ះអី 
ដែរអញ្ច ឹង? 



ខ៖ គាែ់ក្ េ្ ះ    ន រ ខ្ ។ 
ក៖    ន រ ខ្។ ចារ! អញ្ច ឹងឥ ូវ នឹង ក្ែើគាែ់រ ូែមមទល់ឥ ូវ នឹង ក្ែើគាែ់ម្ននអាយ  
ប៉ា នាេ នដែរអញ្ច ឹងអ  ៊ុំ? 
ខ៖ គាែ់អាយ ែូចជា៤៦។ 
ក៖ អូ! អញ្ច ឹងគាែ់ម្ននអាយ បអូនអ  ៊ុំក្ទក្ណាះ ? 
ខ៖ ចារ!  នឹងក្ ើយគាែ់បអូនខ្្ ំក្ទណា។ អូ! អែ់ក្ទែូចជាដរជិែហាក្ ើយដរគ្បាំបី។ 
ក៖: អូ! អញ្ច ឹងគ្បដ លជាខ្ាង់ដរគ្បាំបីគ្បាំបួនក្ ើយក្ទែឹងអីកនៀក។ ចារ! អញ្ច ឹងរគ្ម្នប់អ  ៊ុំ 
ក្ែើអ  ៊ុំក្ៅបានចងចាំអំពីការក្រៀបអាា ៍ពិា ៍របរ់អ  ៊ុំដែរឬក្ទអញ្ច ឹង? 
ខ៖ អែ់ក្ទ! 
ក៖ អ  ៊ុំក្រៀបការក្ៅរម័យប៉ា លពែ ឬមួយម៏ក្ៅក្ពលដែលម្ននរង្គ្ងាគ មក្ ើយដែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ រម័យក្នះក្ទណា រម័យថេីៗក្ទ នឹងណា។ 
ក៖ អូ! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំក្ទើបដែការរម័យក្នះក្ទក្ណាះ។ ចារ! អញ្ច ឹងការចូលរាីែណាឹ ងរបរ់ក្លាម 
អ  ៊ុំ ក្ែើគាែ់ម្ននបានឱ្យដថារគ្ម្នប់អ  ៊ុំ ក្ែើអ  ៊ុំម្ននបានយមដថាទឹមក្ោះប៉ា នាេ នដែរអ  ៊ុំបណាា ការអីពី
គាែ់ដែរឬក្ទ?អ  ៊ុំគាែ់បានឱ្យដថាជំនួនប៉ា នាេ នដែរអ  ៊ុំ? ក្ ើយ នឹងមូនរបរ់អ  ៊ុំវញិ ក្ែើអ  ៊ុំម្ននមូន 
ប៉ា នាេ ននាម់ដែរក្ ើយអញ្ច ឹងអ  ៊ុំ? 
ខ៖ មូនបី។ 
ក៖ មូន៣នាម់អញ្ច ងឹ ក្ែើគាែ់ម្ននក្ េ្ ះអវីខ្ាះដែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ មូនទី១ក្ េ្ ះ រ ខ្ ្ីត មូនទី២ក្ េ្ ះ រ ខ្ រំអ ល មូនទី៣ ក្ េ្ ះ រ ខ្ រហីា។ 
ក៖ ចារ! ស្រីប៉ា នាេ នគ្បុរប៉ា នាេ នដែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ស្រី២គ្បុរ១។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងពួមគាែ់្ំៗអរ់ក្ ើយក្ណាះអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ្ំៗអរ់ក្ ើយរួចម៏ម្ននគ្រសួារដបមអរក់្ ើយដែរ នឹងណា។ 
ក៖ អញ្ច ឹងពួមគាែ់ម្ននគ្រួសារដបមក្ៅទាំងអរគ់ាន ក្ ើយក្ណាះអ  ៊ុំក្ណាះ? 
ខ៖ ចារ!  នឹងក្ ើយ។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងក្ែើឥ ូវ នងឹអ  ៊ុំម្ននក្ៅប៉ា នាេ នដែរក្ ើយអញ្ច ឹង? 



ខ៖ ក្ៅម្ននក្មើលមីងទី១ក្នាះ មូន២មីងទី២ក្នាះមូន២អាក្ៅក្នាះម្ននមូនមួយទាំងអរម់្នន 
មូន៥ក្ ើយ។ 
ក៖ ចារ!  នឹងក្ ើយ។ អញ្ច ឹងក្ែើអ  ៊ុំម្ននបានចាំក្ េ្ ះគាែ់ដែរឬក្ទអញ្ច ងឹ? ចាំក្ េ្ ះក្ៅអ  ៊ុំ 
ទាំងអរ់ដែរឬក្ទអញ្ច ឹង? 
ខ៖ ក្ៅចាងរ៉ា  ផ្ទន់ណា អា នឹងក្ៅបងក្ររួចបនាា ប់មមក្ៅមួយក្ទៀែបងមួយក្ទៀែក្គ្ៅ រ  ី
ណាែ រួចមួយក្ទៀែ រ ខ្ ស្រីលីរ មួយក្ទៀែ សា ររេី រចួមួយក្ទៀែរ ខ្ ស្រីលាភ។ 
ក៖ អញ្ច ឹងស្រីលាភ នឹងក្ៅក្រក្ណាះ អញ្ច ឹងពួមគាែ់ក្ៅជិែផាះអ  ៊ុំក្ទក្ណាះ? 
ខ៖ ក្ៅ នងឹណាក្ៅផាះដែមួយ នឹងកតើ ដតមួយក្ៅពួម ។ 
ក៖ អូ! អញ្ច ឹងក្ៅឆ្ៃ យដែរ នងឹអញ្ច ឹងក្ណាះ? ក្ ើយអញ្ច ឹងរគ្ម្នប់អ  ៊ុំវញិក្គ្ៅពីភាសាដខ្េរ ក្ែើ 
អ  ៊ុំម្ននបានក្ចះក្ៅភាសាអីក្ផសងដែរអែ់ក្ទអញ្ច ងឹអ  ៊ុំ? 
ខ៖ អែ់ក្ទក្ចះដែដខ្េររ ទធ ។ 
ក៖ អញ្ច ឹងដខ្េររ ទធក្ណាអញ្ច ឹងអ  ៊ុំដខ្េរអងករចំដែមាងអញ្ច ឹង នឹងក្ណាះ? ចារ! អញ្ច ឹងរគ្ម្នប់អំពី 
ការរិមារបរអ់  ៊ុំវញិ នឹងណា កាលដែលអ  ៊ុំក្ៅពីតូចៗ ក្ែើអ  ៊ុំបានរិមាែល់ណាដែរ អញ្ច ឹង 
 នឹងណាអ  ៊ុំបានក្រៀនែ៏ថាន ម់ទីប៉ា នាេ នដែរអញ្ច ឹង? 
ខ៖ បានក្រៀនដតក្រៀនបានថាន ម់ទី៤ ។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងក្ែើអ  ៊ុំម្ននក្ចះអានដែរឬក្ទអញ្ច ងឹ? 
ខ៖ ក្ចះកតើអានបានកតើ។ 
ក៖ អូ! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំពូដមដមនក្ណាះក្ចះអានបានក្រៀនបានដែគ្ែឹមថាន ម់ទី៤ក្សាះ នឹងណា។ 
ខ៖ ចារ!  នឹងក្ ើយក្មើលក្ៅយល់បានខ្ាះៗ នងឹណា។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងកាលពីបឋមរិមាក្ែើអ  ៊ុំក្ៅសាលាណាដែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ក្រៀនក្ៅសាលាបឋមរិមាដគ្ព្ំក្យើង នឹងណា។ 
ក៖ អូ! អញ្ច ឹងក្រៀនក្ៅបឋមរិមាដគ្ព្ំក្យើង នងឹក្ណាះ។ ចារ! អញ្ច ឹងកាលក្រៀនរបរ់ក្យើង 
កាល នឹងក្មាចដែរអ  ៊ុំក្គ្ាះអីកាលពីរម័យក្យើងក្នាះជាជំនាន់រង្គ្ងាគ មអញ្ច ឹង នឹងណាអ  ៊ុំ? 



ខ៖  អូ! កាលពីជំនាន់ក្នាះរឺថាពិបាមណារណ់ា មូនក្អើយម្ននទាន់ម្ននសាលាអីបានសាអ ែ 
បានលអែូចជាឥ ូវ នឹងក្ទណាមូន ក្យើងម្ននដែក្ៅអីក្ ើយនឹងច ះអីព មៗ នឹងណារួចក្ៅ 
ជញ្ច ំងវញិជាធ្លងែូង នឹងណា។ 
ក៖ ហារហារ អញ្ច ឹងក្រៀនៗអាច នឹងម្ននគ្គាប់ដបមក្ណាះអញ្ច ឹងអ  ៊ុំ។ 
ខ៖ ម្ននដមនដតរួចក្ៅជួនអីក្រៀនៗក្ៅម៏ម្ននអាពែចូលមម នឹងណាម៏ម្ននដែរ នឹងណា។ 
ក៖ អូ! ថាងាយស្រួលអីវាមិនជាងាយស្រួលក្នាះក្ទណា ។ 
ខ៖ អូ! មិនងាយស្រួលក្ទណាកាលជំនាន់ក្នាះ នងឹណាពិបាមណារ់។ 
ក៖  ចារ! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំកាលក្ពលដែលអ  ៊ុំក្ៅក្រៀនកាលក្ពលដែលអ  ៊ុំម្ននថាន ម់ទី៤ កាល នឹង 
ណាប់រិនជារិែមមែល់ឥ ូវ នឹងអ  ៊ុំក្រៀនបានខ្ពរ់ក្ ើយ នឹងណាអញ្ច ឹងអ  ៊ុំ ក្ែើអ  ៊ុំម្ននមិែាភកដិ 
ណាដែលម្ននភាពរនិតសាន លជាងក្រដែរឬក្ទអ  ៊ុំ ដែលស្រឡាញ់គាន ជាងក្រ  នឹងណាក្ពល 
ដែលអ  ៊ុំក្ៅក្រៀន នឹងណា ែូចជាម្ននក្ពលដែលក្លងដែរអីជាមួយ នឹងគាន  នងឹណា។ 
ខ៖ ជំនាន់ នឹងមិនរវូជាម្ននអនមណារិនែអីផង នឹងណា ម្ននបានក្ចះដែរប់ៗដែទាំងអរ ់
ក្ៅ នឹងណាអែ់ម្ននពីណាក្រជិែរនិែអីក្ទ រួចក្ៅអ  ៊ុំម៏មិនជារូវម្ននមិែាភកដិអីដែរ។  នងឹណា 
កាលក្ពលដែលអ  ៊ុំក្រៀនថាន ម់ទី៤ក្នាះកាល នឹងអ  ៊្ុំ ំក្ៅក្ ើយ នឹងណាកាល នឹងអ  ៊ុំអាយ ែប់គ្បាំ 
ែប់គ្បាំបីក្ៅក្ ើយ នឹងណា។ 
ក៖ អូ! អញ្ច ឹងកាល នងឹអ  ៊ុំអាយ ែប់គ្បាំពីរែប់គ្បាបីំក្ៅក្ ើយ នឹងអ  ៊ុំ។ចារ! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំ ប់ ក្រៀន 
ក្ៅថាន ម់ទី៤អញ្ច ងឹមូលក្ ែ អីដែលបានជាអ  ៊ុំ ប់ក្រៀនអញ្ច ឹងអ  ៊ុំ? 
ខ៖ មូលក្ ែ គ្ប ងធ្លា ម់ នឹងណា។ 
ក៖ អញ្ច ឹងគ្គាន់ដែែឹងលទធផលភ្លែ ល ប់ក្រៀនក្ភាើមដែមាងក្ណាះអ  ៊ុំ? 
ខ៖   នងឹក្ ើយ កាលពីជំនាន់ នងឹណាក្ពលដែលក្រគ្ប ង នឹងណា ក្ពលដែលបានពិនា  
ររ បក្ៅបានហារិនក្ៅជាប់ក្ ើយដែអ  ៊ុំម្ននណាគ្ប ងបាន៤៥ នឹងណា រួចក្ៅម៏ធ្លា ម់ក្ៅ 
 នឹងណា ក្ ើយអញ្ច ឹងម្ននក្ទ គ្គាន់ដែែឹងថាធ្លា ម់ភ្លែ ល ប់ក្រៀនដែមាងក្ៅ នឹងណា។ 



ក៖ អូ! ងាប់ក្ ើយអ  ៊ុំអញ្ច ឹងក្ៅខ្វះដែ៥ពិនា ក្ទៀែ  នឹងអញ្ច ឹងអ  ៊ុំបានជាប់បាែ់ក្ៅក្ ើយ នងឹ 
ក្ណាះអ  ៊ុំ។ 
ខ៖  រួចក្ៅម្ននណាកាល នឹងណាអនមគ្រូ គាែ់បាននិោយគ្បាប់ថាឱ្យខំ្គ្បឹងក្រៀន ក្ៅឆ្ន  ំ
ក្គ្កាយ នឹងបានជាប់ក្ ើយណារួចក្ៅម្ននក្ទអ  ៊ុំថាអែ់ក្ទខ្្ ំ ប់ក្ ើយមិនក្រៀនក្ទៀែក្ទ ក្រ
ម្ររប់គាន ជាប់អរក់្ៅក្ ើយ  នឹងណាម្ននដែឯងម្នន ម់ នឹងធ្លា ម់អញ្ច ឹង ខ្្ ំ ប់ក្រៀនក្ ើយមិន 
ក្រៀនក្ទៀែក្ទ ខ្មម សក្រខាា ងំណារ់ច ះម្ននណាកាល នឹង្ំបាែ់ក្ៅក្ ើយ នងឹណា។ 
ក៖  ចារ! អញ្ច ឹងរគ្ម្នប់ក្ពលដែលអ  ៊ុំស្រីក្ៅពីក្មេងវញិ នឹងណា ក្ពលដែលអ  ៊ុំស្រីក្ៅក្រៀន 
 នឹងណា ក្ែើអ  ៊ុំស្រីម្ននដែលរិែស្រដម៉ាថាចង់ក្្វើការអីដែរ ក្ពលដែលអ  ៊ុំស្រី្ំក្ ើង នឹងណា។ 
ខ៖  ស្រដម៉ាម្ននណាែូចជាគាន ដែរ បានស្រដម៉ាអីក្ទ នឹងណា ក្គ្ាះថាអងាក ល នឹងម្ននណា ក្បើ 
 ប់ក្រៀនក្ៅក្ ើយ នឹងណា។ 
ក៖  អញ្ច ឹងក្ៅក្ពលដែលអ  ៊ុំស្រីក្ៅក្រៀនអញ្ច ឹងវញិណាអ  ៊ុំ ក្ែើអ  ៊ុំម្ននបានលួចរិែថាចង់ក្្វើអីដែរ 
ក្ទអញ្ច ឹងអ  ៊ុំ? 
ខ៖ មិនដែលរិែថា នឹងចង់ក្្វើអី នឹងក្ទណា ក្គ្ាះអីកាល នឹងម្ននក្ទរិែដែលពីក្រៀន 
 នឹងណា មិនដែលរិែស្រដម៉ាអីក្ទ នឹងណា។ កាលជំនាន់អ  ៊ុំ នឹងណាមិនដែលរិែថាចង់ក្្វើជា 
អីក្ទ ក្គ្ាះក្រៀនឱ្យដែបានក្ចះៗក្ៅ នឹងណាកាលជំនាន់ នឹងក្ឆ្ែៗដមន នឹងណា។ 
ក៖ អូ! អញ្ច ឹងក្គ្ាះអីអ  ៊ុំរឺជាមូនក្ៅអញ្ច ងឹរិែដែពីក្រៀនអញ្ច ឹង នងឹក្ ើយអញ្ច ឹង ក្ែើអ  ៊ុំ ប់ក្រៀន 
ក្ៅអាយ ប៉ា នាេ នដែរអញ្ច ឹងអ  ៊ុំ? 
ខ៖  ប់ក្ៅអាយ ១៨ ។ 
ក៖ អូ! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំ ប់ក្រៀនក្ៅអាយ ១៨ក្ណាះអញ្ច ងឹ ? 
ខ៖ ចារ!  នឹងក្ ើយ ។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងបនាា ប់ពីក្ពលដែលអ  ៊ុំ ប់ក្រៀន នឹងណា ក្ែើអ  ៊ុំគ្បមបរបរអវីដែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ អែ់ម្ននក្្វើអីផង នឹងណា ក្ៅដែផាះោំបាយក្គ្ាះអីបងៗ គាែ់ក្ៅកកម្នែ េះៗ គាែ់រមរ ីក្នាះ 
អញ្ច ឹងអ  ៊ុំក្ៅដែផាះក្ៅ នងឹណាក្ៅោំបាយឱ្យគាែ់ ូបក្ៅ នឹងណា។ 



ក៖  នឹងក្ ើយ អញ្ច ឹងក្ ើយរឺក្ោយសារដែអ  ៊ុំរឺជាមូនក្ៅក្រក្ណាះអញ្ច ងឹ? 
ខ៖   នឹងក្ ើយរឺក្ោយសារដែអ  ៊ុំជាក្ៅក្ររឺអញ្ច ងឹក្ ើយ នឹងណាដែតបាយ នឹងណាមិនចង់ 
 នឹងោំក្ទៀែ នងឹណា។ 
ក៖  ហារហារ អញ្ច ឹងណាអាងដែជាក្ៅក្រអញ្ច ឹងដែមាងក្ណាះ? ចារ! អញ្ច ឹងរគ្ម្នប់អ  ៊ុំ 
វញិណា កាលដែលអ  ៊ុំក្ៅពីក្មេង នឹងណាក្ពលដែលបងៗរបរអ់  ៊ុំក្ ះ អញ្ច ឹង នឹងណាក្ែើអ  ៊ុំ 
ម្ននអារមេណ៍ក្មាចដែរអ  ៊ុំអញ្ច ឹង នឹងណា ក្ែើអ  ៊ុំម្ននដែលបានគ្បាប់លួចគ្បាប់ដម៉ាបាីឪក្ទអ  ៊ុំរបរ់អ  ៊ុំ 
ស្រីដែរឬក្ទអញ្ច ងឹអ  ៊ុំ? 
ខ៖ បាឹងកតើដែម្ននក្ទ ក្្វើអីក្រមិនក្មើែក្ទអងគ យដែយំ នឹងណា អងគ យដែយំ នឹងណារិែថាមិន 
ែឹងជាវាយក្រក្មាចបានក្ ន្ ះក្ទ នងឹណា។ 
ក៖  ចារ! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំខ្្ ំរ ំរួររំ្ ួ រដែលទាម់ទងនឹងបងបអូនរបរ់អ  ៊ុំស្រីវញិ នឹងណា ក្ែើក្ពល 
ដែលពួមគាែ់បាន ប់ក្រៀនក្ៅ នឹងណា ក្ែើពួមគាែ់បានក្រៀនរ ូែបានែល់ចប់រ ូែអរ ់
អែ់ក្ទអ  ៊ុំ? 
ខ៖  អែ់បានចង់ដែល នឹងណាែូចជាម្ននថ្នា ម់ទី៥ ក្ ើយនិងទី៦ដែរ នងឹណា រចួក្ៅគាែ់ម៏ 
បាន ប់ក្រៀនដែរ នឹងណា។ 
ក៖ អញ្ច ឹងក្ែើពួមគាែ់ក្ចះអមសរអែ់អញ្ច ឹងអ  ៊ុំ ក្ចះទាំងអរ់ក្ណាះអ  ៊ុំ? 
ខ៖  នឹងក្ ើយក្ចះទាំងអរ ់នឹងណា។ 
ក៖ អញ្ច ងឹក្ចះទាងំអរ់គាន ក្ណាះ។ ចារ! អញ្ច ឹងរគ្ម្នប់អ  ៊ុំវញិែូចជាការងារអវីដែលអ  ៊ុំស្រីបាន 
ក្្វើក្ ើយដែលអ  ៊ុំបានគ្បាម់ដខ្ នឹងណា ក្ែើអ  ៊ុំបានក្្វើការងារអវីដែរអ  ៊ុំ? ឬមួយម៏អ  ៊ុំគ្បមបរបបអវី
ដែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖  មិនដែលបានក្្វើអីក្សាះ នឹងណា ក្្វើដែដស្រមួយម ខ្ នឹងណា រួចពីក្្វើដស្រក្ៅ នឹងមិន 
ដែលបានក្ៅក្្វើរអីក្ទណា មិនែូចជាក្មេងៗរម័យក្នះក្ទ ក្រម្ននការងារក្្វើក្គ្ចើនអញ្ច ឹង នឹង 
ក្រក្្វើអញ្ច ឹង នឹងណារួចកាលពីជំនាន់ក្នាះវញិណាគាេ នការងារអីក្គ្ចើនែូចជាឥ ូវ នងឹក្ទ 
ណា។ 



ក៖  ចារ! អញ្ច ឹងរគ្ម្នប់អ  ៊ុំផ្ទា ល ់ ក្ែើអ  ៊ុំម្ននដែរិែស្រដម៉ាថាចង់ឱ្យមូនៗរបរ់អ  ៊ុំ នឹងណាម្នន 
ការងារក្្វើក្ ើយ នឹងចង់ឱ្យពួមគាែ់ក្្វើជាអវីដែរឬក្ទ អ  ៊ុំែូចជាក្ៅក្ពលដែលពួមគាែ់បានក្រៀបចំ 
ក្ ើយនិងម៏ែូចជាក្ៅរបរអ់  ៊ុំស្រីដែរ នឹងណា? 
ខ៖  ម្ននអីក្ទគាេ នដតស្រដម៉ាថាចង់ឱ្យដែក្្វើដែការងារ្ំ នឹងណា ដែវាមិនែឹងជាម្ននវារនាដែរ
ឬក្ទ  នឹងណាដែក្ចះដែគ្បាប់ក្ៅថាឱ្យខំ្គ្បឹងក្រៀនឱ្យបានក្ចះែឹង នឹងក្ៅ នឹងណា ដែមិនែឹង 
ថាបានររ់ក្ៅរ ូែែ៏ក្ៅបាន្ំៗដែរអែ់ឬក្ទ នងឹណា។ 
ក៖  អូ!ោ៉ាប់ណារ់អ  ៊ុំក្នាះនិោយអីចឹងក្ទ ោ៉ាប់ណារ់អ  ៊ុំម្ននក្ទដគ្មក្លា អ  ៊ុំអាចររក់្ៅបាន 
៨០ឆ្ន ំក្ទៀែក្ៅ នឹងណា។ 
ខ៖  នឹងក្ ើយ ដគ្មងក្លាក្ៅបានយូរអញ្ច ឹងក្ណាះ។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងរគ្ម្នប់អ  ៊ុំផ្ទា ល់ក្ែើការគ្បមបម ខ្របបរបរ់អ  ៊ុំរឺអ  ៊ុំក្្វើអវីដែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ រល់ដថៃក្នះក្ណាះមូនម្ននក្ទម្ននដែលម់បបររ យទាវ បបររ យទាវ នងឹណា ។ 
ក៖  អញ្ច ឹងក្ែើអ  ៊ុំក្ចះក្្វើអញ្ច ងឹពីណាដែរអ  ៊ុំ ក្គ្ាះក្ោយសារដែបបរ ក្ ើយនិង រ យទាវរបរ់អ  ៊ុំ 
 នឹងឆ្ៃ ញ់ នឹងណា។ 
ខ៖  ក្ចះ នឹងអក្ញ្ច មក្ោយសារដែែំបូងក ើយ នឹងណា រ ំក្រៀវក្ៅរបរ់ក្រ នងឹយមមម 
ក្មើល។ 
ក៖ អញ្ច ឹងក្មើលដតក្រៀវក្ៅក្ណាះអញ្ច ឹងអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ចារ!  នឹងក្ ើយក្មើលតមក្រៀវក្ៅ នឹងណា។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងរគ្ម្នប់ម្នា យឪព មរបរ់អ  ៊ុំវញិ ក្ែើម្ននអនមណាក្រក្ចះក្្វើដែរឬក្ទអញ្ច ឹងអ  ៊ុំ? 
ខ៖ អែ់ម្ននក្ទ អែ់ម្ននអនមណាក្រក្ចះក្្វើក្ទណាក្ចះដែអ  ៊ុំមួយក្ទ។ 
ក៖  ចារ! អញ្ច ឹងរគ្ម្នប់ការសាងរង់ផាះវញិ អាផាះរក្បៀបែំបូលតូចៗ នឹងណាអាផាះតូចៗ 
 នឹងណា ក្ែើអ  ៊ុំក្ចះក្្វើដែរឬក្ទអញ្ច ឹង? 
ខ៖ អូ! អាផាះតូចៗប៉ា នៗគ្ទុងម្នន់ នងឹក្ណាះ? 
ក៖  នឹងក្ ើយ នឹងណា។ 



ខ៖ ក្ចះក្្វើកតើអូន ។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងការក្្វើទាំងអរ់ នឹងក្ចះក្្វើមមពីណាដែរអញ្ច ឹងអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ក្ចះដែក្លើោម់ក្លើមោម់ក្ៅ នឹងណាម្ននបានក្ចះមមពីណា នឹងក្ទ។ 
ក៖  ចារ! អញ្ច ឹងខ្្ ំចង់រួររំ្ួរដែលទាម់ទង នឹងអ  ៊ុំវញិ នឹងណា ក្ែើម ខ្មហូបអវីដែរដែលអ  ៊ុំ 
ចូលចិែា នឹងណា ក្ ើយដែលអ  ៊ុំចង់ញញ ាំជាងក្រ នងឹណា។ 
ខ៖ ចូលចិែាក្ ើយ នងឹចង់ញញ ាំជាងក្រ នឹងគ្ប  ម នឹងណា។ 
ក៖ អូ! អា នឹងឆ្ៃ ញ់ណាអ  ៊ុំណា ។ 
ខ៖  នឹងក្ ើយអា នងឹរឺជាម ខ្មហូបគ្បចាំគ្ែមូល នឹងណា។ 
ក៖ អូ! អញ្ច ឹងអា នឹងរឺជាម ខ្មហូបគ្បចាំគ្ែមូលក្ទៀែក្ណាះ? អូ! អញ្ច ឹងម្ននអនាម់អីដែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ អនាម់ម្ននអនាម់គ្ែប់ ដផាក្ចមក្រយមក្ចមផ្ទា ប់ឆ្ៃ ញ់ណារណ់ា។ 
ក៖  អូ! គ្គាន់ដែឮឆ្ៃ ញណ់ារ់ណាអ  ៊ុំក្អើយ។ ចារ! អញ្ច ឹងក្បើរិនជាឧទា រណ៍ថាក្ៅក្ពល 
ដែលអ  ៊ុំ ឺអញ្ច ងឹ នឹងណា ក្ែើអ  ៊ុំពិសារក្មើែដែរអញ្ច ឹងអ  ៊ុំ? 
ខ៖  អូ! ក្បើក្ពលដែល ឺរឺថាញញ ាំមិនក្មើែក្ទណា ក្ៅញញ ាំដែបបរជាមួយនឹងប មមជួរក្ទ  នឹង 
ណា។ 
ក៖  ចារ! ក្ ើយអញ្ច ឹងរ ទធដែបញមមជូរក្ទៀែក្ណាះអញ្ច ឹងអ  ៊ុំ។ ចារ! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំរគ្ម្នប់បដងអមវញិ 
ក្ែើអ  ៊ុំចូលចិែាដែរឬក្ទអ  ៊ុំ ក្ែើអ  ៊ុំចូលចិែាបដងអមអីក្រដែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ រគ្ម្នប់បដងអមវញិក្ណាះ។ អូ! ចូលចិែាញ ំបបររដណា ម នឹងណា។ 
ក៖ បបររដណា កក្ខ្ៀវ នឹងក្ណាះណាអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ចារ!  នឹងក្ ើយ ។ 
ក៖ ចារ!  
ខ៖ ចូលចិែាដែមិនរវូជាញញ ាំផង នឹងណាយរូៗញញ ាំមាង នឹងណា។ 
ក៖  ហារហារខាា ចធ្លត់ដមនអ  ៊ុំ។ ចារ! អញ្ច ងឹែូចជាការក្្វើមហូបវញិណា ក្ែើអ  ៊ុំក្ចះក្្វើមហូបដែរ 
ឬក្ទអ  ៊ុំ? 



ខ៖ ក្ចះកតើគ្គាន់ដែម ខ្មហូបរគ្ម្នប់គ្គាន់ដែផគែ់ផគង់គ្មុមគ្រួសារ នងឹណា។ 
ក៖  ហារហារអ  ៊ុំគ្គាន់ដែក្្វើលម់ក្ ើងឆ្ៃ ញ់ក្ៅក្ ើយ នឹងណា អញ្ច ឹងម្ននអីក្ទគ្គាន់ដែម ខ្ 
មហូប នឹងក្នាះ។ ចារ! អញ្ច ឹងក្ែើអ  ៊ុំក្ចះក្្វើតំងពីអាយ ប៉ា នាេ នដែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖  ក្ចះក្្វើមហូប នឹងក្ណាះក្ចះក្្វើក្ពលដែល្ំក្ ើងក្ៅក្ ើយ នឹងណា ក្ពលដែលែឹងមាីក្ ើង 
 នឹងណា ក្គ្ាះអីម្ននណាក្បើមូនអែ់ម្ននដម៉ា នងឹណា មូនអែ់ដម៉ាឆ្ៃ ញ់មិនឆ្ៃ ញ់ម៏ក្ចះដែ ូប 
ក្ៅ នឹងណា។ 
ក៖  នឹងក្ ើយដែហាមរអ ូនឹងគាែ់អែ់ក្្វើឱ្យញញ ាំឥ ូវ នឹងក្ ើយ នឹងណា។ 
ខ៖ ចារ! ហារហារ។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងរគ្ម្នប់បទចកម្រលៀងវញិ អ  ៊ុំម្ននបទរំណពវក្ៅមន ងចិែាដែរឬក្ទ? 
ខ៖ អូ! អ  ៊ុំមិនដែលធ្លា ប់បានសាា ប់ និង យមចិែាោម់ទ មខោម់អី នឹងក្ទណា គាេ នអាណាមួយ 
ដែលជាបទរណំពវចិែាអីក្ទណា ម្ននដែក្ពលដែលក្បើមក្ៅ នងឹម៏ក្ចះដែសាា ប់ៗក្ៅ នឹងណា 
ពិក្រះមិនពិក្រះអីម៏ក្ចះដែសាា ប់ក្ៅ នឹងណា។  
ក៖  នឹងក្ ើយហារហារ។ អញ្ច ឹងបទអីម៏បទអីក្ៅអញ្ច ឹងម៏ក្ចះដែសាា ប់ក្ៅ នឹងណាពិក្រះ 
មិនពិក្រះក្នាះមិនែឹងក្ទអញ្ច ឹងក្ណាះ។ ចារ!  នឹងក្ ើយ ហារហារ។ ចារ! អញ្ច ឹងចូល 
មមែ៏និោយពីជីវភាពរបរ់អ  ៊ុំស្រីចាប់តំងពីម នរ ូែមមែល់ឥ ូវ នឹងវញិណា អ  ៊ុំកាលពីម ន 
ជីវភាពរបរ់អ  ៊ុំក្មាចដែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖  កាលពីម ន នឹងមម នងឹណាអ  ៊ុំមិនរូវជាពិបាមក្វទនាមិនរូវែូចជា រពវដថៃ នឹងក្ទណា វា 
មិនរូវជាពិបាមែូចពីម នប៉ា នាេ នក្ទណា។ 
ក៖  នឹងក្ ើយវាមិនរូវជាម្ននខាា ំងក្ទ ដែក្យើងគ្គាន់ដែអាចក្ោះស្សាយបាន នឹងណា។ 
ខ៖   នឹងក្ ើយគ្គាន់ក្ទ អាចក្ោះស្សាយក្ៅមន ងគ្រួសារ នឹង បាន នឹងណាវាមិនកៅជាបាន 
 ូរដ រអីក្ទណាមូន ដែគ្គាន់ដែវាបានគ្គាន់ដែបានក្ោះស្សាយជីវភាព នឹងណា។ 
ក៖  ចារ! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំអញ្ច ឹងរគ្ម្នប់ជីវែិរបរអ់  ៊ុំស្រី នឹងផ្ទា លថ់ា ក្ែើអវីដែលជាទ មខលំបាម្ំ 
បំផ ែដែលអ  ៊ុំ នងឹណាដែលវាមិនអាចក្្វើឱ្យអ  ៊ុំបំក្ភាចវា នឹងបាន នងឹណាអ  ៊ុំ? ម្ននដែរឬក្ទអ  ៊ុំ? 



ខ៖ ទ មខលបំាមៗដែល្ំបំផ ែ នងឹរឺទ មខលបំាមក្ពលដែលអែ់។ 
ក៖ ទ មខលបំាមក្ពលដែលអែ់ ហារហារអ  ៊ុំក្ចះដែនិោយក្ ើយ។ 
ខ៖  នឹងក្ ើយអា នងឹក្ ើយណាដែលរឺជាទ មខជាងក្រ នឹងណា ទ មខណារ់ៗ អា នឹងណា ។ 
ក៖  ចារ! អញ្ច ឹងក្ែើអញ្ច ឹងអ  ៊ុំម្ននដែលម្ននឧបររគមួយអញ្ច ឹង នឹងណា រួចក្ៅអ  ៊ុំម៏អាចជលាេះ 
វាបានអញ្ច ឹង នងឹណា ក្ែើអ  ៊ុំធ្លា ប់ម្ននដែរឬក្ទអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ែូចជាមិនធ្លា ប់ម្ននដែរក្ទ ម្ននៗដែលេមៗ នងឹណា ម្ននដែវាមិនជា្ំក្ទ ដែក្ចះដែែរ ូក្ៅ 
 នឹងណា។ 
ក៖  នឹងក្ ើយ ក្ចះដែែរ ូក្ៅអញ្ច ឹងក្ណាះអ  ៊ុំ? ចារ!  នឹងក្ ើយជីវែិរឺវាអញ្ច ងឹ នឹងណា។ 
ចារ! អញ្ច ឹងក្ពលដែលម្ននវែាម្ននមូនរបរ់អ  ៊ុំ ក្ ើយនិងក្ៅៗរគ្ម្នប់ជាចំណងដែអាា  ៍
ពិា ៍របរ់អ ញ៊ុំអញ្ច ឹង នឹងណា ក្ែើអ  ៊ុំម្ននអារមេណ៍លកលដចក្ពលដែបានពួមគាែ់មមក្ៅមន ងជីវែិ 
របរ់អ  ៊ុំអញ្ច ឹង នងឹណាអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ក្ពលដែលក្ៅជ ំគាន ដមនក្ទមូន ? 
ក៖ ចារ!  នឹងក្ ើយ ។ 
ខ៖ អូ! លំបាមណារ់ណាមូនលំបាមខ្មែ ាំងដមនដទន នឹងណាមូន។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងក្ៅក្ពលដែលពួមគាែ់បានដបមអញ្ច ឹងក្ែើម្ននអារមេណ៍ក្មាចដែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ អូ! ក្ពលដែលក្របានដបមអរ់ក្ៅ នឹងណាម្ននអីក្រៀងស្រលួវញិ នឹងណា។ 
ក៖ អញ្ច ឹងក្រៀងស្រួលវញិក្ណាះអញ្ច ឹងអ  ៊ុំហារហារ។ 
ខ៖ ក្រៀងស្រួលជាងម នបនាិចដែរ វាមិនរូវជាស្សលួណារ់ណាក្ទមូនក្អើយ។ 
ក៖  ចារ! អញ្ច ឹងខ្្ ំរូមរួររំ្ួរអ  ៊ុំមួយក្ទៀែ ដែលទាម់ទង់ក្ៅក្ពលដែលអ  ៊ុំម្ននវយ័ក្មេង 
 នឹងណា ក្ែើក្ពល នឹងណាក្ែើអ  ៊ុំម្ននរងឃឹមថាក្មាចដែរក្ៅក្ពលដែរអ  ៊ុំ្ំក្ ើង នឹងណា? 
ខ៖ រងឃលឹក្មាចដែរ រមរ ីឬមួយម៏ក្្វើការអី នឹងណា? 
ក៖ ែូចជាម ខ្របបរមរ ីអី នឹងណា ? 



ខ៖  អូ! ក្ៅពីក្មេងក្ណាះម្ននអីក្ទរិែដែរិែដែពីក្រឿងរមរ ីក្ទណា មិនែឹងជាោ៉ាងក្មាចក្ចះដែ 
ចង់រមរ ី។ 
ក៖ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំអែ់ម្ននថារិែចង់ក្្វើជាក្ពទយឬមួយម៏ក្្វើជាគ្រូអីក្ទក្ណាះអញ្ច ឹងអ  ៊ុំ? 
ខ៖  អែ់ក្ទ! អែ់ចង់ក្ពលដែលក្ ើញក្រលម់អីៗអញ្ច ឹងណាចង់ដែរ លម់ែូចជាក្រអញ្ច ងឹដែរ 
 នឹងណាមិនែឹងក្មាចរឺថាចង់ដតម៉ាង។ 
ក៖ អញ្ច ឹងចិែា នឹងែឹងដែពីចង់ដែមាងក្ណាះអញ្ច ងឹអ  ៊ុំ? 
ខ៖  អែ់ក្ទ! ចង់ដែរមរ ី នឹងក្ទ ក្គ្ាះអីក្ ើញក្ររប់ល យបានក្គ្ចើនៗ  នឹងណារួចក្ៅណា 
ក្ចះដែរិែថាក្បើរិនជាបានលម់គ្ែីបានអីចឹងក្រមិនែឹងជាលអោ៉ាងណាក្ទក្ណាះរិែរ ូែចង់ 
រមរ ីែូចក្រ នឹងណា។ 
ក៖ ចារ! ហារហារ ចារ! អញ្ច ឹងឥ ូវ នឹងអញ្ច ឹងបានរក្គ្មចក្ ើយកតើអ  ៊ុំ។ 
ខ៖  ចារ!  នងឹក្ ើយដែវាមិនរូវជាម្ននក្ទគ្គាន់ដែអាចទប់ទល់បានបានមួយគ្រប់ៗ នឹង 
ណា។ 
ក៖ចារ! អញ្ច ឹងែូចជាឥ ូវ នងឹខ្្ ំម៏បានរួររំ្ ួ រអ  ៊ុំស្រីជាក្គ្ចើនដែរ នឹងណា អញ្ច ឹងអ  ៊ុំស្រីម៏ 
បានក្ឆ្ាើយដែរអញ្ច ឹង នឹងណាចារអញ្ច ឹងរគ្ម្នប់អ  ៊ុំស្រីវញិ ក្ែើអ  ៊ុំស្រីែូចជាម្ននាមយក្ពចន៍ 
ខ្ាះៗរគ្ម្នប់ដចមជួនក្ៅែ៏មូនក្ៅរបរ់អ  ៊ុំស្រីជំនាន់ក្គ្កាយដែរឬក្ទអ  ៊ុំ? ដែលពួមគាែ់បាន 
សាា ប់ឮក្ៅាមយក្ពចន៍ របរ់អ  ៊ុំស្រ ីនឹងណា ក្គ្ាះក្ោយសារដែសកលែងរបរ់អ  ៊ុំស្រី នងឹ បានឮ
ក្ៅែល់មូនក្ៅរបរ់អ  ៊ុំស្រជំីនាន់ក្គ្កាយជាពិក្រររឺក្ៅៗរបរអ់  ៊ុំស្រីដែមាង។ 
ខ៖ ចារ!  នឹងក្ ើយម្ននអីក្ទអ  ៊ុំម្ននដែផ្ទា ំក្ៅែល់មូនៗរម័យក្នះឱ្យខំ្គ្បឹងក្រៀនអញ្ច ឹង នឹង 
ណាខំ្គ្បឹងឱ្យក្ែើរដែផាូវលអឱ្យក្ែើរឱ្យបានក្ជឿនក្លឿនក្ៅម ខ្ម ំឱ្យែូចជាអ  ៊ុំអីណា ក្គ្ាះស្រុមក្រ 
 នឹងឥ ូវវារមីចកម្រលើនណារ់ក្ែើរក្យើងរងឹម្នំែូចជាទំាំងរនងឬរសី នឹងណា ក្ ើយម្ននជំ រ 
 នឹងក្ ើយអ  ៊ុំគ្មម នពាកយអីជូនពរក្ទ រឺម្ននដែប៉ា ណណឺ ងក្ទណា ក្គ្ាះអីស្រមុក្យើងឥ ូវ នឹងណា 
វាមិនែូចជាកាលពីម នក្ទណា មូនៗក្អើយខំ្គ្បឹងរមពីក្មេងៗក្ៅណា ទាន់ខ្ាួនក្ៅក្មេងម ំ 



គ្បដ រអីណាក្គ្ាះទាន់ខ្ាួនក្ៅក្មេងែល់ដតក្ពលដែលចារ់ក្ៅដតខំ្វា រួក្ពលក្ៅក្ ើយ 
 នឹងណាខំ្មិនក្មើែក្ទ ក្គ្ាះដតចារ់ក្ៅក្ ើយក្្វើអីមិនក្មើែក្ទណា។ 
ក៖ ចារ!  នឹងក្ ើយ។ ចារ! ដែចារ់ក្ៅក្ ើយ នឹងក្្វើអីមិនក្មើែក្ទណា។ ចារ! រួចស្រុម 
ក្យើងឥ ួវ នឹងមិនដមនែូចជារម័យរបរ់អ  ៊ុំក្ទ អញ្ច ឹងដថៃក្នះខ្្ ំម៏ម្ននដែប៉ា ក្ណណះែូចគាន  នឹង 
ដែរ ក្ ើយខ្្ ំម៏បានែឹងថាបទពិក្សា្ន៍អ  ៊ុំស្រីក្ទាះបីជាអ  ៊ុំស្រីពិបាមក្ៅមន ងជីវែិ ម៏ក្ោយម៏អ  ៊ុំ 
ស្រីក្ៅដែខិ្ែខំ្គ្បឹងដគ្បងែរ ូជលាេះក្ៅម្ររប់ឧបររគរបរ់អ  ៊ុំស្រជីានិចចម៏ក្ោយអញ្ច ឹងក្នះរឺជា 
ពិ្ីដែលអ  ៊ុំស្របីានក្ោះស្សាយក្ ើយ នឹងទ មខរគ្ម្នប់ដចមចាយ ក្ៅែ៏មូនក្ៅរបរអ់  ៊ុំស្រីមិន 
ថាជាអ  ៊ុំស្រីម្ននរ ខ្ឬមួយម៏ទ មខក្ទ ដែអ  ៊ុំស្រីម៏អាចជលាេះបានរ ូែទាល់ដែបានមមែល់រពវ 
ដថៃ។ ចារ! អញ្ច ឹងជាច ងក្គ្កាយខ្្ ំរូមជូនពរអនមមីងឱ្យជួបដែរ ខ្ណាអ  ៊ុំអញ្ច ឹងខ្្ ំម្ននដែ   
ប៉ា ណណឹ ងក្ទណាអ  ៊ុំរគ្ម្នប់ដថៃ នឹង។ ចារ! អររ ណក្គ្ចើនណាអ  ៊ុំស្រី។ 
ខ៖ ចាស! 
 
 
 


