
ការសម្ភា សបសប់ងស្ស ីទួន សខុសោភណ័ 
ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ អាង ប ៊ុនសាយ័ន្ដ     ខ៖ អ្នកត្រវូឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ ទួន ស៊ុខ ឈសាភ័ណ្ឌ  
 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងជាដំបូងក៏ថ្លៃអំ្ឈេេ៊ុេដល់បងឈសាភ័ណ្ឌ  ដដលផ្ដល់ឈេលឈវលាដល់ខ្៊ុំ ឈដើម្បីខ្៊ុំ 
អាចឈ្វើការសម្ភា សគារ់ទាក់ទងេីដខែជីវរិ និ្ង ត្បវត្តិទាំងឡាយដដលឈកើរឈ ើងឈៅកន៊ុងជីវរិ 
របស់គារ់ផ្ទា ល ់និ្ង ត្កុម្ត្េួសាររបស់គារ់ផ្ងដដរ។ ឈ ើយជាេិឈសសក៏អ្រេ៊ុេដលប់ង 
ដដលបានដចកចាយេីជីដូនជីតា និ្ង អ្វីឈផ្ែងដដលបងធ្លៃ ប់ឆ្ៃងការ់ឈៅកន៊ុងជីវរិដល់េួក 
ឈយើងឈៅថ្លៃឈនោះ។ ឈ ើយការសម្ភា សឈនោះេឺឈយើងឈ្វើឈ ើងឈៅថ្លៃទី០៩ដខ១០ឆ្ន ំ២០១៧ 
ឈ ើយការសម្ភា សឈនោះផ្ទា ល់េឺឈៅកន៊ុងឈខរតឈសៀម្រាប។ អ្ញ្ច ឹងខ្៊ុំនឹ្ងចាប់ឈផ្ដើម្ការសម្ភា សជា 
មួ្យនឹងបងស្សីដរម្ដង។ បងអាចត្បាប់េីឈ ម្ ោះឈេញទាំងត្រកូលរបស់បងបានឈទ? 
ខ៖ ចាស! នាងខ្៊ុំឈ ម្ ោះ ទួន ស៊ុខឈសាភ័ណ្ឌ ។ 
ក៖ ចាស! បងមានឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅអី្ឈទ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះរកា។ 
ក៖ បងឈ ម្ ោះរកាឈ េ៎ស? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ឈ ម្ ោះ នឹងឈៅណាឈេជាអ្នកដាក់ឱ្យ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះឈត្ៅ នងឹហ្អ៎? 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ចាស! យាយគារ់ចូលចិរតឈៅ។ 
ក៖ ចូលចិរត និ្ង ស្សឡាញ់ឈទ? 
ខ៖ ចាស! ស្សឡាញ់។ 
ក៖ ឈ ើយម្កដល់ឥឡវូបងមានអាយ៊ុប ៊ុនាន នឆ្ន ំឈ ើយ? 
ខ៖ ខ្៊ុំ៣២ឈ ើយ។ 
ក៖ សាម្ៗប ៊ុន្មា នមិ្ញ? 
ខ៖ ៣២! 
ក៖ ៣២? ច៊ុោះមិ្ញបងត្បាប់ថា៣៥ ឬ ៣៦ហហ្៎? 
ខ៖ ខ្៊ុំរាប់ឈៅវាត្រូវជា៣២។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងហ្អ៎? 
ខ៖ ចាស! 



ក៖ បងឈកើរឈៅថ្លៃណាដខណាឆ្ន ំណា? 
ខ៖ អឹ្ម្! ថ្លៃកំហណ្ើ ររបស់ខ្៊ុំេឺឈៅថ្លៃទី០៧ដខ០៨ឆ្ន ំ១៩៨៧។ 
ក៖ ១៩៨៧? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ បងចាឆំ្ន ំសរវឆ្ន អីំ្ដដរ? 
ខ៖ ខ្៊ុំឆ្ន ំឈថាោះ។ 
ក៖ ឆ្ន ំឈថាោះ េ៎ស? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ អ៎! ឆ្ន ំឈថាោះសរវអី្ឈេ? 
ខ៖ ទនាយ។ 
ក៖ ទនាយ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖  នឹងសរវេួរឱ្យស្សឡាញ់ឈត្រោះ នឹងសរវខ្៊ុំចូលចិរតផ្ង។ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ច៊ុោះបងមានទីកដនៃងកំហណ្ើ រឈៅទីណាដដរ? ទីកដនៃងកំហណ្ើ រឈកើយហ្អ៎? 
ខ៖ អឹ្ម្! ឈកើរឈៅសង្កា រ់ទំនប់ទឹកខ័ណ្ឌ ចំការម្នត្កុងភ្នំឈេញ។ 
ក៖ អ៎! អ្ញ្ច ឹងបងជាអ្នកភ្នំឈេញឈទអ្ញ្ច ឹងហ្អ៎? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ឈ ើយច៊ុោះបងឈរ ើម្កឈៅឈសៀម្រាបឈនោះេីអ្ង្កា ល?់ 
ខ៖ ចាស! អឺ្! ឈដាយសារឪេ៊ុកខ្៊ុំជាអ្នកឈនោះអ្ញ្ច ឹង…ជាអ្នកឈសៀម្រាបអ្ញ្ច ឹងហេ៎ ស រចួឈៅខ្៊ុំក៏ 
ត្រូវផ្ទៃ ស់ទីលំឈៅម្កតាម្គារ់អ្ញ្ច ឹងហេ៎ ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈដាយសារខ្៊ុំត្រូវជួយជីវភាេការ់ខវោះខារ អ្ញ្ច ឹងខ្៊ុំត្រូវផ្ទៃ សេី់ភ្នំឈេញម្ក នឹង ឈដើម្បីឈ្វើ 
ការឈៅឈសៀម្រាប ម្កជួយបានជាកំរៃដល់គារ់អ្ញ្ច ឹងហេ៎ ស។ 
ក៖ ចាស! ឈ ើយបងដូរម្កឈៅឈសៀម្រាបឈនោះជាងប ៊ុនាន នឆ្ន ំឈ ើយ? 
ខ៖ ឈៅត្បដ លជាចូល១៥ឆ្ន ំឈ ើយ។ 
ក៖ យូៃដដរឈ ើយអ្ញ្ច ឹងហ្អ៎? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ បងចូលចិរតឈៅ នឹងឈទ? 
ខ៖ ចាស! ចូលចិរតស្សឡាញ។់ 



ក៖ ម្យ ងឈេោះ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ឈ ើយបងមានបងបអូនប ៊ុនាន ននាក់ដដរ? 
ខ៖ ខ្៊ុំមានបងបអូន៣នាក់បង។ 
ក៖ បងជាកូនទីប ៊ុន្មា ន? 
ខ៖ ខ្៊ុំជាកូនទីមួ្យ។ 
ក៖ បងបអូនបងឈ ម្ ោះអី្ឈេខៃោះ? 
ខ៖ អឺ្! បអូន្ត្បុសខ្៊ុំទី២ឈ ម្ ោះ ទួន ស៊ុខរស់ បអូនស្សីឈៅ ទួន ស៊ុខេិស។ី 
ក៖ ចាស! ឈ ើយឈរើេួកគារ់ឈៅរស់ឈទសេវថ្លៃ? 
ខ៖ ចាស! ឈៅ។ 
ក៖ ឈៅផ្ដ៊ុំណាវញិទាងំអ្ស់េន? 
ខ៖ ឈៅកន៊ុងបនា៊ុកខាងមា ក់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងហ្អ៎? ដរគារ់រស់ឈៅភូ្មិ្ណាស្សុកណាឈខរតណា? 
ខ៖ ភូ្មិ្វាល សង្កា រ់ឈគាកចក ត្កុងឈសៀម្រាបឈខរតឈសៀម្រាប។ 
ក៖ ឈៅឈខរតឈសៀម្រាបដដរឈណាោះ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបានឧសា ៍ជួបគាន ឈត្រោះឈៅជិរគាន ដដរ ឈសៀម្រាបជាមួ្យគាន ។ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ឈ ើយបងចាំសាច់ឈរឿងកាលបងឈៅរូចៗជាមួ្យនឹងបងបអូនយា ងឈម្ ចដដរ? ចូលចិរតឈ្វើ 
អី្ឈេឬឈលងអី្? វាយគាន វាយអី្ឈ េ៎ស? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ! កាលឈៅេីរូចអឺ្! អ្រ់មានអី្ឈទេឺមានដរភាេរស ូ នឹងងង មានដរឈដើរលក់នំ 
លក់អី្ជាមួ្យ នងឹបអូនៗ បងជាអ្នកទូឈ ើយបអូនជាអ្នកដស្សកអំ្រវវនាវអី្ចឹងឈៅ។ 
ក៖ តាម្ភូ្មិ្តាម្ស្សកុអី្ចឹងឈៅហហ្៎? 
ខ៖ ចាសៗបង។ 
ក៖ ម្ យងដដរឈេោះ? អា នឹងចាំអ្រ់ឈភ្ៃចឈទ អាឈយើងឈដើរលក់ជាមួ្យបងបអូនជាមួ្យគាន អី្។ 
 ឈ ើយចាស! អ្ញ្ច ឹងមាដ យរបសប់ងគារ់ឈ ម្ ោះអី្ដដរ? 
ខ៖ មាដ យរបស់ខ្៊ុំឈ ម្ ោះ ប ិ ចាន់ម្៊ុំ។ 
ក៖ គារ់អាយ៊ុប ៊ុនាន នឆ្ន ំឈ ើយ? 
ខ៖ មា ក់ខ្៊ុំចូល៥០ឈ ើយ។ 
ក៖ ៥០ជាងឆ្ន ំហហ្៎? 



ខ៖ ចាស! 
ក៖ គារ់ឈកើរឈៅឆ្ន ណំាដខណាចាំឈទ? 
ខ៖ ដូចជាមិ្នសូវបានចាំផ្ង។ 
ក៖ ដរដឹងថា៥០ឆ្ន ជំាង? 
ខ៖ ចាស! ៥០ជាង។ 
ក៖ ឆ្ន ំសរវអី្ដឹងឈទ? 
ខ៖ មា ក់ខ្៊ុំដូចជាឆ្ន ំឈរាង។ 
ក៖ ឆ្ន ំឈរាង? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ គារ់ឈៅរស់សេវថ្លៃ? 
ខ៖ ចាសៗ! 
ក៖ ច៊ុោះអឺ្!បា របសប់ងវញិ? គារ់មានឈ ម្ ោះអី្? 
ខ៖ បា ខ្៊ុំឈ ម្ ោះ ទួន វចិិត្រ។ 
ក៖ អឺ្! ថាគារ់ឈកើរឈៅកដនៃងណាឬក៏ថ្លៃទីដខឆ្ន ំកំហណ្ើ រគារ់ឈទ? 
ខ៖ ខ្៊ុំអ្រ់ចាំផ្ង។ 
ក៖ ដរដឹងថាគារ់ឈកើរឈៅភ្នំឈេញ ឬក៏ឈកើរឈៅឈខរត? 
ខ៖ បា ខ្៊ុំអនកឈសៀម្រាបឈនោះឈ ើយ។ 
ក៖ អ្នកឈសៀម្រាបឈនោះ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ឈ ើយមាដ យបងគារ់ឈកើរឈៅឈខរតណា? 
ខ៖ មា ក់ខ្៊ុំអ្នកភ្នំឈេញ។ 
ក៖ អ្នកភ្នំឈេញ។ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ អឺ្! បា បងរសឈ់ៅសេវថ្លៃ ឬក៏គារ់សាៃ ប់បារ់ឈ ើយ? 
ខ៖ គារ់រស់ឈៅសេវថ្លៃ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងហ្អ៎? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ឈ ើយកាលបងឈៅរូចបា មា ក់បងគារ់ដដលត្បាប់េីជីវរិកាលេួកគារ់ឈៅរូចេីឈកមងឈទ? 
ខ៖ គារ់ត្បាប់ដដលត្គាន់ដរថាេីនាក់បដីត្បេនធ នងឹ គារ់បានចាប់ថ្ដគាន េីអ្នកបដីត្បេនធ ឈ ើយ 
គារ់ចាប់ឈផ្ដើម្រស ូ។ ចាស! 



ក៖ ចាស! 
ខ៖ ត្បឹងដត្បងឈដើម្បីកូនទាំងអ្សគ់ាន  នឹងឈ ើយ។ 
ក៖ ចាស! គារ់ដដលត្បាប់ឈទ ថាឈសនហគារ់ដំបូងជួបគាន ដបបឈម្ ច? 
ខ៖ គារ់…និយាយគារ់ស្សឡាញ់គាន ដំបូងដូចគារ់ថា… ជារឈបៀបថាេួរឱ្យឈជឿដដរេឺគារ់ 
ផ្ែងឈៅក៏បានជួបគាន អ្ញ្ច ឹងឈៅក៏បានឈ ើញគាន ឈដាយថ្ចដនយអីចឹងឈៅ។ 
ក៖ ជាេូអីចឹងឈៅ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ បានកូនប ៊ុន្មា ន៣ឬក៏៤? 
ខ៖ ៣! 
ក៖ ៣! ចាស! បានឈដាយទាំងបងឈទៀរឈៅ។ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ឈ ើយមាដ យបងគារ់ជាម្ន៊ុសែត្បឈភ្ទដបបឈម្ ចដដរ? 
ខ៖ មា ក់ខ្៊ុំហ្អ៎? 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ មា ក់គារ់ជាម្ន៊ុសែដដលថាម ៉ឺងមា ត់្ លវីរបិរដរគារ់មិ្នឈចោះអ្កែរ ប ៊ុដនដគារ់ដលេី់ 
ទំ ំទ៊ុកខរបស់កូន ឈេលណាកូនេិបាកឈេលណាកូនមិ្នេិបាកអីចឹងហេ៎ ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈបើនិយាយេីបា ខ្៊ុំវញិ គារ់អ្រ់យលចិ់រតដូចម្ន៊ុសែស្សីឈទ ដូចថាគារ់ដរងដរមានបញ្ហា អី
ចឹងហេ៎ ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈេលខៃោះគារ់ខឹងគារ់ដរងសដីបឈនាា ស គារ់អ្រ់យល់េីទ៊ុកខរបស់ឈយើងអីចឹងហ៎ ឈបើមា ក់ 
គារ់យល់។ 
ក៖ ចាស! គារ់កាចឈទបា បង? 
ខ៖ គារ់កាច។ 
ក៖ ដដលត្រូវររំរ់អ្រ់បង? 
ខ៖ ត្រូវដរញយ។ 
ក៖ បងឈ្វើអី្បានជាត្រូវររំរ់? ខូចឈេកហហ្៎? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ អឹ្ម្! អ្ញ្ច ឹងេួកគារ់ត្បកបរបរចិញ្ច ឹម្ជីវរិអី្ឈេដដរ មា ក់បងឈ ើយនិ្ងឪេ៊ុកបង? 
ខ៖ សេវថ្លៃឈនោះមា ក់ខ្៊ុំគារ់ជាឈម្ផ្ាោះ។ 



ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈ ើយចំណណ្កបា ខ្៊ុំគារ់ជាអ្នកររ់ម្ ូរូឌ៊ុប ប ៊ុដនដថ្លៃណាឈៅគារ់ររ់បានឈ ើយថ្លៃណាឈៅ 
គារ់ររ់អ្រ់បានអីចឹងឈៅណាេ៎។ 
ក៖ ឈដាយថ្លៃហហ្៎? 
ខ៖ ចាស! ឈដាយថ្លៃឈត្រោះអី្ម្ ូរូឈៅឈខរតឈសៀម្រាបឈនោះវាទាន់សម័្យ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈយើងមានដរម្ ូរូចាស់ឈយើងររ់ឌ៊ុបអ្រ់ទាន់ឈេឈទ។ 
ក៖ ឈបើកចាញ់ឈេហហ្?៎ 
ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 
ក៖ ឈ ើយគារ់ដដលត្បាប់បងេីយាយតាខាងមាដ យ ឬក៏យាយតាខាងឪេ៊ុកឈទ? 
ខ៖ អូ្! យាយតាខ្៊ុំសាៃ ប់អ្ស់ឈ ើយ ឈៅសល់ដរយាយតាខាងមា ក់ខ្៊ុំឈៅសល់ជីដូន។ 
ក៖ យាយខាងមាដ យគារ់ឈ ម្ ោះអី្ដដរ? 
ខ៖ អឹ្ម្! យាយខ្៊ុំគារ់ឈ ម្ ោះ ឈហ ទិេវ។ 
ក៖ គារ់មានអាយ៊ុប ៊ុន្មា នឈ ើយ? 
ខ៖ យាយខ្៊ុំគារ់ចូល៨០ជាងឈ ើយគារ់ចាស់ឈ ើយ។ 
ក៖ ៨០ជាងឈ ើយ។ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ច៊ុោះតាដដលជាឪេ៊ុកខាងមាដ យ? 
ខ៖ គារ់សាៃ ប់បារ់ឈ ើយ។ 
ក៖ គារ់សាៃ ប់បារ់ឈ ើយ។ គារ់ឈ ម្ ោះអី្ដដរ? 
ខ៖ អឺ្! គារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈទ? ខ្៊ុំមិ្នសូវជាចាំផ្ង។ 
ក៖ គារ់សាៃ ប់ឈដាយសារអី្ដដរបង? 
ខ៖ ចាស! គារ់ឈឹ។ 
ក៖ ឈឺជមង៉ឺ? 
ខ៖ ចាសៗ! 
ក៖ ត្បដ លជាប ៊ុន្មា នឆ្ន ំឈ ើយ? 
ខ៖ ចូលត្បដ លជា៥ឆ្ន ំឈ ើយ។ 
ក៖ ៥ឆ្ន ំឈ ើយ អូ្! គារ់ឈទើបដរសាៃ ប់ឥឡូវៗដដរឈណាោះ? 
ខ៖ ចាសៗ! 
ក៖ មិ្នដម្នគារ់សាៃ ប់កាលេីសម័្យប  លពរឈទឈណាោះ? 



ខ៖ អ្រ់ឈទ គារ់ឈឺហត្ើ។ 
ក៖ គារ់ឈឺ។ ច៊ុោះមាដ យឪេ៊ុកខាងបា បង? តាយាយខាងបា ហេ៎ ? 
ខ៖ យាយតាខាងខ្៊ុំ នឹង គារ់សាៃ ប់តាំងេីជំនាន់ប  លពរ។ 
ក៖ អូ្! តាំងេីជំនាន់ប  លពរ? ទាំងេីរ នឹងហ្ន?៎ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ឈរើបងចាំអី្ខៃោះេីតាយាយ? 
ខ៖ ខ្៊ុំអ្រ់ដឹងដដរ នឹង ឮដរដំណាលេីបា គារ់និយាយដដៃ នឹង ដរសម្រម្ភប់ខ្៊ុំ េឺខ្៊ុំអ្រ់បាន 
ទាន់គារ់ឈទ។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះបា បងគារ់ធ្លៃ ប់ត្បាប់ថាឈរើយាយតាឈ ម្ ោះអី្? ឈកើរឈៅទីណាអី្ឈទ? 
ខ៖ មិ្នសវូបានដឹងឈត្ចើនដដរ ត្គាន់ដរឈត្តាោះៗរិចៗ នឹង។ 
ក៖ ចាស! មិ្នចាអំ្ស់ឈទឈេោះ? ឈត្រោះបងក៏ឈៅឈកមងដដរ។ 
ខ៖ ចាសៗ! 
ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងទាក់ទងជាមួ្យត្កុម្ត្េសួារបងទាំងអ្ស់សាច់ញាតិ្អី្គារ់ឈៅស្សុកដខមរ 
ឈយើងឈទ? 
ខ៖ ចាសបង! 
ក៖ អ្រ់មានេីណាឈេឈៅស្សុកឈត្ៅអី្ឈទ? 
ខ៖ អ្រ់ឈទបង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងទាក់ទងជាមួ្យនឹ្ងជីវរិអារ ៍េិរ ៍របស់បងវញិ ឈរើសេវថ្លៃបងមានកូន    
ប ៊ុន្មា ន្នាក់ឈ ើយ? 
ខ៖ ខ្៊ុំមាន្៣នាក់។ 
ក៖ ៣នាក់ហ្អ៎? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ត្បុសប ៊ុន្មា នស្សីប ៊ុន្មា ន? 
ខ៖ ត្បុស៣! 
ក៖ ទាំង៣? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ឈ ើយមួ្យៗឈ ម្ ោះអី្ហ្នឹងមានអាយ៊ុប ៊ុន្មា ន? 
ខ៖ កូនទី១ ឈ ម្ ោះ វង់ ស៊ុខស៊ុភ័ក្រកដអាយ៊ុ១២ឆ្ន ។ំ 
ក៖ កូនទី២? 
ខ៖ កូនទី២ឈ ម្ ោះ វង់ ស៊ុខស៊ុភា អាយ៊ុ៨ឆ្ន ំ ឈ ើយទី៣ វង់ ស៊ុលីឈ ង អាយ៊ុ៣ឆ្ន ំ។ 



ក៖ ចាស! ៣ឆ្ន ?ំ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ឥឡូវររ់ឈលងឈេញដរ នឹង។ 
ខ៖ ររ់ឈលងឈេញទឹកឈ ើយ។ 
ក៖ បងឈរៀបការរយៈឈេលប ៊ុន្មា នឆ្ន ំឈ ើយ? 
ខ៖ អឺ្! ខ្៊ុំឈរៀបការយូៃដដរ ឈ ើយនិ្ង បងតាំងេីឆ្ន ២ំ០០៧។ 
ក៖ តាំងេី២០០៧ម្ក? 
ខ៖ ចាស! ២០០៧ ឬ ២០០៦ នឹង។ 
ក៖ ខាង់១០ឈ ើយឈេោះ? 
ខ៖ ចាស! ១០ឆ្ន ជំាងឈ ើយ។ 
ក៖ ១០ឆ្ន ជំាង? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ សាវ មី្បងឈ ម្ ោះអី្ឈដរ? 
ខ៖ អឺ្! ត្េួសារខ្៊ុំ នឹងហ្អ៎? 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ សាា លឈ់ ម្ ោះ ប ៊ុដនតគារ់មានត្េួសារឈទៀរឈៅឈ ើយ ត្គាន់ដរថាវាជាអ្រីរឈទណាក៏ ប ៊ុណន្ដ 
ឈេមានត្េួសារឈេអ្ស់ឈ ើយ។ 
ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងបងអឺ្!បានដបកគាន ឈ ើយៗហ្ន៎? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ រយៈឈេលដដលដបកគាន ជាមួ្យនឹ្ងត្េសួារបង នឹងមានរយៈឈេលប ៊ុន្មា នឆ្ន ំដដរ? 
ខ៖ ដបកចូលជិរ៦ឬ៧ឆ្ន ំឈ ើយ។ 
ក៖ ៦ឬ៧ឆ្ន ំឈ ើយហ្អ៎? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងឈម្ើលការខ៊ុសត្រូវឈៅឈលើកូនបងទាងំបី នឹងឈដាយខៃួនងង? 
ខ៖ ចាស! កូនទាងំ៣ នឹងសថិរឈៅឈលើបនា៊ុកខ្៊ុំទាងំអ្ស់ ដរត្គាន់ដរថាបានបា គារ់ជួយដចក 
រដំលកម្កបានខៃោះៗដដរ ឈេលដដលគារ់ររ់ម្ ូរូបានម្កអី្ចឹង ចំណី្អី្ចឹងហេ៎ ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ដរងដរជួយ។ 
ក៖ អឺ្! អ្រីរសាវ មី្បងគារ់មានអាហរកិចចឈលើកូនៗបងឈទ? ដូចថាត្រូវទំន៊ុកបម្រមុងឈៅឈលើ 
ល៊ុយខៃោះអី្ចឹងហេ៎ ? 



ខ៖ អ្រ់ដដរម្កឈអ្ើរកូនឈទ។ 
ក៖ អ្រ់ដដរឈសាោះម្មងហហ្៎? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបានន័យថាតាំងេីដបកគាន ម្កេឺមិ្នដដលជួបគាន ឈសាោះ? 
ខ៖ ចាសៗ! 
ក៖ ចាស! ម្យ ងដដរឈណាោះជីវរិ? ឈសាកសាដ យដដរ ដដលបងជួបឈរឿងទាំងអ្ស់ នឹង។ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសម្រម្ភប់បងឈៅឈេលដដលបងឈៅឈកមង ឈរើធ្លៃ ប់ឆ្ៃងការ់ជីវរិជូរចរ់ដបបណាខៃោះ 
ដដរ? ធ្លៃ ប់មានឈទ? ធ្លៃ ប់ឆ្ៃងការ់ឈទ? 
ខ៖ មានបងខ្៊ុំកមសរ់ណាស់ ដរដល់ឈេលឈៅឈកមងឈវទនា ឈ ើយដល់ឈេលមានត្េួសារមាន 
កូនឈ ើយឈៅដរឈវទនាឈទៀរ។ 
ក៖ េីម្៊ុនឈ ើយនិ្ងឥឡវូដបបឈម្ ចដដរបង? 
ខ៖ ចាស? 
ក៖ ត្បសនិឈបើបងឈរៀបរាបេីជីវរិហេ៎ ? 
ខ៖ អឺ្! េីម្៊ុនឈទាោះបីឈយើងឈវទនាយា ងឈម្ ចក៏ឈដាយដូចថាឈយើងដរឯង  ឈយើងអាចត្ទាំត្ទបាន 
ឈទាោះបីអ្រ់ឃ្លៃ នយា ងណាដូចថាឈយើងមិ្នដូជាកូនឈកមងហេ៎ ។ ប ៊ុដនតដល់ឈេលសម្រម្ភប់ឈេល 
ឥឡូវខ្៊ុំមានកូនអី្ចឹងដល់ឈេលណាខ្៊ុំខវោះខារអី្ឈៅខ្៊ុំដរងដរអាេិរកូនខ្៊ុំ ឈត្រោះគាន ឈៅឈកមង 
ដូចថាឈេលគាន ឃ្លៃ នឈេលអី្ចឹង។ ចង់ញ ំអី្ដដរថាមិ្នដដលមានអាហរអី្ឱ្យគាន ញ ំឈៅមាន 
ជីវជារិអីចឹងឈៅណ៎ា។ ចាស! 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈ ើយគាន ចង់បានសហមលៀក បំរក់សាអ រៗ ដូចឈេដូចឯងដដរណាេ៎  ប ៊ុដនតមាដ យអ្រ់មានសត្ថ
ភាេឱ្យអីចឹងហេ៎ ។ 
ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងអឹ្ម្! អ្ញ្ច ឹងបងត្រូវទទួលដូចថាបនា៊ុកទាំងអ្ស់េឺសថិរឈៅឈលើបង? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ជាអ្នករកស៊ុីចិញ្ច មឹ្ជីវរិ។ សេវថ្លៃបងត្បកបម្៊ុខរបរអី្ឈេដដរ? 
ខ៖ ខ្៊ុំលក់ដូរទឹកអំ្ឈៅបនតិចបនតួច នឹងបង ដរដខឈនោះលក់វាមិ្នដាច់ឈទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងទាក់ទងជាមួ្យនឹ្ងចំហណ្េះដឹងបងវញិ ក៏ចង់ដឹងដដរ ថាបងធ្លៃ ប់ចូលសាលាឈរៀន 
េីម្៊ុនម្កឈទ? 
ខ៖ ខ្៊ុំបានឈរៀនដដរ បងដរមិ្នដដលបានខពង់ខពស់ឈទ។ 
ក៖ បងឈរៀនបានត្រឹម្ថាន ក់ទីប ៊ុន្មា ន? 



ខ៖ ថាន ក់ទី៧ទី៨ឈយើង នឹង។ 
ក៖ ថាន ក់ទី៧ទី៨ហ្អ៎? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ឈ ើយបងឈប់ផ្ទអ កសិនឈណាោះ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ឈដាយសារមូ្លឈ រ៊ុអី្ដដរ? 
ខ៖ ជីវភាេខវោះខារឈេក។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ចាស! ឪេ៊ុកមាដ យខ្៊ុំគារ់ជួប នឹងផ្លលំបាកឈត្ចើន អ្ញ្ច ឹងឈ ើយខ្៊ុំសហម្រមចចិរតថា          
បញ្ឃប់ការសិកាខ្៊ុំត្រឹម្ នងឹឈៅ។ 
ក៖ ឈដើម្បជួីយត្កុម្ត្េសួារវញិ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ បងចាឈំ ម្ ោះសាលាដដលបងធ្លៃ ប់ឈៅឈរៀនឈទ? 
ខ៖ កាល នឹងខ្៊ុំឈរៀនអឺ្! កាលខ្៊ុំឈរៀនឈបើជាសាលាបឋម្សិកា េឺសាលាសនែំក៊ុសលែឈយើង 
ឈនោះ។ 
ក៖ សនែកំ៊ុសលែ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ឈៅម្ដ៊ុំណាវញិ? 
ខ៖ ឈៅភ្នំឈេញដល់ឈេលចូលជាអ្ន៊ុវទិយលយ័ឈរៀនឈៅសាលាផ្ាឈដើម្លាូវវញិ។ 
ក៖ ផ្ារឈដើម្លាូវឈៅម្ដ៊ុំណា? 
ខ៖ ឈៅជិរម្ដ៊ុំសាឹងមានជ័យឈយើងអាផ្ៃូវឈៅ នងឹ។ 
ក៖ ឈៅភ្នំឈេញឈណាោះ? 
ខ៖ ចាសៗ! 
ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងទាក់ទងជាមួ្យនឹ្ងភាសាបងឈចោះភាសារអី្ឈេខៃោះដដរ? 
ខ៖ ភាសាខ្៊ុំអាចសាដ ប់ភាសារអ្ង់ឈេៃសបានមួ្យមា រ់ៗ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងហ្អ៎? ឈចោះដខមរឈ ើយឈចោះភាសាអ្ង់ឈេៃសដដៃឬ? 
ខ៖ ចាស! បានរិចៗដដរ។ 
ក៖ ធ្លៃ ប់ឈរៀនភាសារអ្ង់ឈេៃសអ្រ់បង? 
ខ៖ ធ្លៃ ប់! ឈរៀនតាម្ឈេដូចថាកដនៃងណាដដលឈេសបប៊ុរស ឈេបឈត្ងៀនឈដាយមិ្នយកត្បាក់
ករម្រមក៏ខំឈរៀន នងឹឈេអី្ចឹងឈៅ។ 



ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងបងឈចោះអានឈចោះសឈសរអី្រិចតួ្ចឈ េ៎? 
ខ៖ ចាសៗ! អាចអានបានដាច់ខៃោះៗហណ្ងសឈសរបានខៃោះៗ។ 
ក៖ បងអាចត្បាប់ឈេលកាលេីឈេលបងឈៅឈកមងឈេលបងឈៅឈរៀនហេ៎   បងសំបូរមិ្រតភកដិអី្ 
ឈទ? 
ខ៖ សំបូរដដរដូចថាមានមិ្រតភ្កដិឈេឈ ើញឈយើងអ្រ់អ្ញ្ច ឹងហេ៎  ឈេអាេិរឈ ើយអ្នកខៃោះឈេ 
ដចកត្បាក់ឱ្យចាយឈ ើយអ្នកខៃោះឈេដចកនំឱ្យញ អំ្ចឹងឈៅ។ 
ក៖ ចាស! ឈៅឈលងជាមួ្យគាន ញ ំជាមួ្យគាន អី្ចឹងឈៅ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ចាំឈ ម្ ោះេួកគារ់ឈទបង? មិ្រតភ្កដិជិរសនិរអី្ហេ៎ ? 
ខ៖ អូ្! ឈភ្ៃចអ្សប់ារ់ឈ ើយឥឡូវឈេ… 
ក៖ ដបកគាន អ្ស់ឈ ើយហ្ន៎ តាងំេីឈប់ឈរៀនម្ក? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ បងចាអីំ្ខៃោះឈទ កាលេីឈេលបងឈៅឈរៀន? ឈ្វើអី្ខៃោះឈលងអី្ខៃោះជាមួ្យនឹ្ងេួកគារ់? 
ខ៖ សបាយណាសេឺ់ឈលារអ្នាា ក់។ 
ក៖ ឈលារអ្នាា ក់ឈលារឈៅស ូអី្? 
ខ៖ ចាស!  នឹងឯង។ 
ក៖ ឬក៏ឈលងបិរេួនឈលងអី្ចឹងឈៅ។ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ មានឈត្ចៀងខារា អូ្ឈខអី្អ្រ់បង? 
ខ៖ អូ្! អ្រ់ឈទ។ 
ក៖ អ្រ់ទាន់ខារា អូ្ឈខឈត្ចើនឈទសម័្យ នឹង? 
ខ៖ ចាស! អ្រ់ឈទ អ្រ់ដដលដរម្ដង។ 
ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងបងចូលចិរតឈ្វើអី្ដដរឈៅឈេលទំឈនរ? អ្វីដដលបងចូលចិរតឈ្វើសបាយដូច 
ជាចូលចិរតឈ្វើម្ាូបអ្រ់? ចូលចិរតឈលងកីឡាអី្ចឹងហេ៎ ? បងចូលចិរតអី្ដដរ? 
ខ៖ ឈេលទំឈនររបសខ់្៊ុំហ្អ៎? 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ខ្៊ុំចូលចិរតសាដ ប់រត្នីត។ 
ក៖ ចូលចិរតឈត្ចៀងអ្រ់? 
ខ៖ អ្រ់ផ្ង។ 



ក៖ ឈត្ចៀងបានហត្ើហហ្ើយ? ដរឈត្ចៀងេឺបានហេ៎ ស ដរឈបើេិឈរាោះមិ្នេិឈរាោះ នឹងជាឈរឿងមួ្យ 
ឈទៀរ។ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ បងឈចោះឧបករេ៍ដភ្ៃងអី្អ្រ់? 
ខ៖ អ្រ់ផ្ង។ 
ក៖ ចាស! ចូលចិរតឈរសាដ ប់ចហម្រមៀង? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ច៊ុោះទាក់ទងេីការឈ្វើម្ាូបវញិ? 
ខ៖ ម្ាូប...ទាក់ទងេីការដដលខ្៊ុំសៃ នឹងឈ េ៎? 
ក៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ បងឈចោះឈ្វើម្ាូបឈត្ចើនម្៊ុខឈទ? 
ខ៖ ឈចោះ! 
ក៖ ឈ ើយម្ាូបអី្ដដលបងចូលចិរត? 
ខ៖ ម្ាូបដដលចូលចិរតជាងឈេហ្អ?៎ 
ក៖ ចាស! មិ្នដម្នឱ្យដរឆ្ៃ ញ់ចូចិរតទាំងអ្ស់ឈទឈ េ៎? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ។ ចូលចិរតសៃម្ជូរត្ឈេឿង។ 
ក៖ ម្ជូរឈត្េឿង? ដូចខ្៊ុំដដរហត្ើខ្៊ុំចូលចិរតម្ជូរឈត្េឿង។ ឈ ើយអ្ញ្ច ឹងបងមានជំនាញអី្ផ្ទា ល ់
ខៃួនឈទ? បងឈចោះឈ្វើអី្ឈផ្ែងឈទ? 
ខ៖ ខ្៊ុំហ្អ?៎ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ អ្រ់ផ្ង អ្រ់មានជំនាញអី្ឈទ មិ្នឈចោះអី្េិរត្បាកដឈសាោះ។ 
ក៖ ឈចោះឈដរ? ឈចោះរាញអី្អ្រ់ឈទហ្ន៎? 
ខ៖ អ្រ់ឈសាោះ។ 
ក៖ ចាស! ដរមានជំនាញឈម្ើលកូន? 
ខ៖ ចាស! មានជំនាញឈម្ើលកូន។ 
ក៖ ឈេលយំឈេលអី្ េឺថាឈថឹាា រ់អី្េឺថាឈលឿនអីចឹងហ្ាង? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ឈត្រោះឈយើងភ័្យឈយើងស្សឡាញ់កូនហេ៎ ។ 
ខ៖ ចាសៗ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងឈរើបងអាចត្បាប់បានឈទថា ឈេលណាដដលបងជួបបញ្ហា ដដលេិបាកបំផ្៊ុរឈៅ 
កន៊ុងជីវរិរបស់បង? អាចត្បាប់េីបញ្ហា ដដលទាក់ទងនឹងជីវរិរបសប់ងបានឈទ? 



ខ៖ ចាស! ការជួបេលេិបាកឈៅកន៊ុងជីវរិរបស់ខ្៊ុំឈនាោះ េឺដូចខ្៊ុំជម្រម្ភបអីចឹង េឺឈេលណា 
ដដលខ្៊ុំមានការខវោះខារឈេលអ្រ់មានអ្ងារ ូបត្េប់ត្គាន់អ្រ់មានត្បាក់សម្រម្ភប់ឱ្យកូនឈៅ 
ឈរៀនឈៅសូត្រអី្ចឹងឈៅណ៎ា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹង ហ្នឹងឈ ើយេឺជាឈេលដដលខ្៊ុំមានផ្លវបិាកការ់ដរខាៃ ំងឈ ើយ ដូចជាខ្៊ុំឈអឹ្រ់ 
មានឈេលរកអី្សម្រម្ភប់ទប់ទល់អីចឹងហេ៎ ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈេលដដលខ្៊ុំឈដកឈឺឈេលដដលខ្៊ុំអ្រ់មានម្៊ុខរបរអី្ រកឈដើម្បីឱ្យបានល៊ុយបានកាក់ 
ឈេល នឹងខ្៊ុំឈវទនាកាន់ដរខាៃ ំង។ ចាស! េឺជាឈេលដដលខ្៊ុំេិបាក។ 
ក៖ ឈ ើយឈេលដដលបងដូចជាបារ់បង់អ្នកដដលជួយផ្ារ់ផ្ាង់ត្កុម្ត្េួសារ។ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ដបកបាក់ជាមួ្យនឹ្ងសាវ មី្ ឈ ើយឈយើងត្រូវទទួលបនា៊ុកឈលើខៃួនឯង។ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ និយាយឈៅវាេិបាកដម្នសម្រម្ភប់បងឈេល នងឹ។ 
ខ៖ ចាស! ឈ ើយកន៊ុងសភាេជាស្តសតីឈម្មា យដូចថាឈយើងផ្៊ុរថ្ដផ្៊ុរឈជើងនិយាយឱ្យចំឈៅ 
ណាេ៎រកយដខមរ និយាយេីផ្លវបិាកឈនាោះវាមានឈត្ចើន។ 
ក៖ ចាស! ទីមួ្យអ្ដញ្ច ងឈយើងមានកូនឈ ើយឈយើងអ្រ់មានអ្នកទីេឹងដដរ បានន័យថាសាវ មី្ 
ឈៅជាមួ្យវាមានភាេកក់ឈៅដ  ដល់ឈេលអ្រ់អីចឹង ឈៅឈយើងត្រវូចាប់ ឈផ្ដើម្ឈដាយខៃួនឯងដរ 
ម្ដង។ 
ខ៖ ចាស! និយាយឈៅឈទាោះរង្ករឈៅដ យា ងណាក៏ឈយើងត្រូវដរឈត្កាកឈ ើងឈដើម្បីកូនដដរ 
ត្បសិនជាឈយើងត្ទាំទំៃ នយា ងេេ៎ េឺកូនឈយើងអ្រ់អី្ ូបឈ ើយ។ 
ក៖  នឹងឈ ើយ។ 
ខ៖  នឹងវាជាផ្លលបំាករបស់ខ្៊ុំអ្ញ្ច ឹងហេ៎ ស។ 
ក៖ ចាេ៎ ស!អ្ញ្ច ឹងបងឈរើបងឈ្វើយា ងឈម្ ចឈដើម្បីឆ្ៃងការ់ឧបសេាទាងំអ្ស់ នឹង 
ឈរើបងបានឈ្វើអី្ខៃោះឈដើម្បឆី្ៃងការ់ឧបសេា នឹង? 
ខ៖ ឈេលមួ្យដូចថាខ្៊ុំកំេង់ដរឈឺអ្ញ្ច ឹង 
ឈេលខ្៊ុំត្កដ កឈ ើញកូនខ្៊ុំៗអ្រ់មានអី្ញ៊ុ ំត្េប់ត្គាន់អ្ញ្ច ឹងេឺខ្៊ុំេិបាកដល់អ្ញ្ច ឹងខ្៊ុំចាប់ឈផ្ដើម្
ឈ ើញស្សឈណាោះកូនខ្៊ុំចាប់ឈផ្ដើម្ឈត្កាកឈរឈដាយងឯឈចោះត្បឹងដត្បងរកថាន ំរកអី្ឈលបអីចឹង 
ឈៅណ៎ា។ 
ក៖ និយាយឈៅបង េឺកូន នងឹវាដូចជាថាន ំទិេធដដលម្កបនាបឈយើងហ្ាងដម្នឈទ? 



ខ៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ ដរងដរផ្ដល់កម្ភល ំងចិរតឱ្យឈ្វើឱ្យមាដ យសា៊ុោះសាា រកឈដើម្បីកូនអីចឹងឈៅ 
ណាេ៎។ 
ក៖ និយាយឈៅឈេលឈនោះឈ ើយេិរថាជីវរិអ្រ់សម្រម្ភប់ខៃួនឯងឈទៀរឈទ។ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ េឺេិរដរសម្រម្ភប់កូនខៃួនឯងហ្ាង។ ឈ ើយឈេលខៃោះដដលឈយើងបាក់ទឹកចិរតឬក៏ឈ ើយ 
ឈេលខៃោះដដលឈយើងមានអារ មេ៍ថាេិបាកអី្ ឈយើងអ្រ់ដឹងថាឈយើងឈ្វើអី្ឬក៏ដូចឈៅកណាដ ល 
ទឈនៃហេ៎ ។ អ្ញ្ច ឹងឈេលឈយើងត្កហឡកឈម្ើលកូនម្កេឺឈយើងមានកម្ភល ងំហ្ាងចិរតត្េឺសមប ៃថា 
ឈយើងរស ូឈដើម្បកូីនឈ ើយលំបាកយា ងឈម្ ចក៏ឈដាយក៏អ្រ់ខវល់ដដរ ឱ្យឈ្វើអី្ក៏បានដដរឱ្យដរ 
ឈដើម្បីកូន។ 
ខ៖ ចាស! បងចាស! 
ក៖ និយាយឈៅកូនេឺជាកម្ភល ំងៃបស់បងហ្ាងឈណាោះ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ និយាយឈៅដម្នទាល់ដរមានគារ់ហេ៎ ឈទើបេិរថាជីវរិ… ដរត្បសិនឈបើឈយើងឈៅមាន ក់ឯង
ឈយើងេិរេីជីវរិអ្រ់លអឈត្ចើនហេ៎ ។ 
ខ៖ ចាស! ឈេលដដលខ្៊ុំបាក់ដបកេីត្េសួារខ្៊ុំឈៅ េឺខ្៊ុំមានអារម្មេ៍ថាេិបាកណាស់ក៏ ប ៊ុដនត 
ខ្៊ុំមានចិរតមួ្យឈទៀរ េិរថាខ្៊ុំមិ្នអាចឈ្វើអ្វីដដលមិ្នលអសម្រម្ភប់សងាម្ឈទ ដូចថាេិរអ្វីដដល 
មិ្នបានផ្លត្បឈយាជន៍្ហេ៎ ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ គិត្ថាឈលបថាន ំឈលបអី្ចឹងេឹខ្៊ុំអ្រ់េិរឈទ េឺខ្៊ុំត្រូវដរេត្ងឹកជំ រខៃួនឯង ឈ ើយត្រូវរងឹ 
េឹងឈ ើងឈដើម្បីខៃួនខ្៊ុំផ្ង និ្ង ឈដើម្បីកូនខ្៊ុំទាងំបីផ្ងឈៅអ្នាេរ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឱ្យវាមានអ្នាេរដូចឈេដូចឯងឱ្យវាដូចថាឈេលដដលបារ់បង់ឪេ៊ុក ឈ ើយឈយើងជា 
មាដ យអ្រ់យកចិរតទ៊ុកខដាក់អ្រ់ជួយដលរកាគាន ឈទៀរ ឈ្វើឱ្យគាន កាៃ យឈៅជាឈកមងណត្លហោលហេ៎  
ក៖  នឹងឈ ើយ។ 
ខ៖ ឈ ើយគាន គាម នអ្វីទីេឹង។ 
ក៖ ណាមួ្យឈេលដដលឈយើងឈត្ជើសឈរ ើសអ្វីម្កបញ្ច ប់ ឈយើងេិរថាឈយើងចប់ដរខៃួនឯងឈទ 
ប ៊ុដនតអ្នកដដលឈវទនាអ្នកដដលរងកម្មេឺជាកូនឈយើង។ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ឈយើងឈៅផ្៊ុរឈ ើយដរឈៅសល់កូនឈយើង ដរឈេលខៃោះឈយើងមិ្នអាចេិរឈ្វើអ្ញ្ច ឹងបានឈទ 
ដម្ន្ឈទ? 



ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 
ក៖ ឈដើម្បេួីកគារ់ស លូំបាកខៃួនឯង។ 
ខ៖ ចាស! ត្រូវរស ូរ ូរ។ 
ក៖ ច៊ុោះកាលបងឈៅឈកមងបងធ្លៃ ប់ស្សរម េិរថាឈេលអ្នាេរឈៅបងចង់កាៃ យឈៅជាអី្ឈទ? 
ខ៖ ខ្៊ុំហ្អ?៎ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ខ្៊ុំកាលេីខ្៊ុំឈៅឈកមងខ្៊ុំដរងដរត្បាថាន ថាឈេលខ្៊ុំមានត្េួសារអី្ េឺខ្៊ុំចង់បានត្េួសារមួ្យ 
ដដលលអដូចឈេដូចឯងដូចថាមានស៊ុភ្ម្ងាលអី្ចឹងហ៎ដរកដីត្បាថាន របស់ខ្៊ុំ វាមិ្នបានសហម្រមច 
ឈទឈត្រោះអី្ខ្៊ុំជួបដរម្ន៊ុសែមិ្នលអអីចឹងហ៎។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ អ្នកដដលឈចោះអាេិរអាសូរកូន។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះេីឈេលឈនោះឈៅអី្បងមានគហម្រម្ភងសម្រម្ភប់អ្នាេររយៈប ៊ុន្មា ន្ឆ្ន ំឈៅម្៊ុនឈទៀរ 
ហេ៎  ដដលបងចង់រេឹំងឱ្យវាឈកើរឈ ើង? 
ខ៖ ខ្៊ុំក៏មិ្នហ នសននិដ្ឋា នដដរបង មិ្នដឹងយា ងឈម្ ចដដរ។ ត្បសិនឈបើខ្៊ុំមានស៊ុខភាេលអឈៅ
ក៏ខ្៊ុំឈចោះដររស ូឈៅម្៊ុខឈទៀរអីចឹងឈៅណ៎ា ប ៊ុដនតខ្៊ុំមិ្នដឹងថាស៊ុខភាេខ្៊ុំវាលអ ឬឈខាយខវេះ 
ខារការ ូបច៊ុកអិចឹង ឬខ្៊ុំឈឺមិ្នដឹងអី្មិ្នដឹងក៏ខ្៊ុំមិ្នហ នអ្ោះអាងអី្ដដរ។ ដូចថាឈបើស៊ុខ 
ភាេខ្៊ុំលអខ្៊ុំ នឹងបនតត្បឹងដត្បងស ូចិញ្ច ឹម្កូនខ្៊ុំឱ្យបានឈៅម្៊ុខឈទៀរអ្ញ្ច អីចឹងឈៅណាឱ្យគាន  
បានឈរៀនបានសតូ្រ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងកាលដដលបងមានកូនឈត្ចើអីចឹងអី្  ឈ ើយណាមួ្យជីវរិឈយើងធ្លៃ ប់ឆ្ៃងការ់ឈៅអ្វី 
ទាំងអ្ស់ នឹង។ អ្ញ្ច ឹងបងមានរកយអី្ផ្ទដ ំហ្ញើរ ឈៅដល់កូនឈៅជំនាន់ឈត្កាយ ឬក៏ឈេលកូនៗ 
បងគារ់្ំឈ ើងហេ៎ ។ ឈរើបងមានរកយអី្ចង់ផ្ទដ ដំំបូន្មា នឱ្យគារ់ឈដើម្បីឱ្យគារ់ចងចាំហ៎? 
ខ៖ ខ្៊ុំគាម នមានអី្ឈទ ក៏ប ៊ុដនតត្គាន់ដរថាឈយើងទឹកចិរតជាមាដ យេឹថាស្សឡាញ់កូនឈម្ើលដលរកា 
កូនឈ ើយឈគាលបំេងចង់ឱ្យកូន្ំឈ ើងឱ្យកូនឈចោះដូចថាេិរេិចារណាឈ្វើអ្វីមួ្យដូចថា ឱ្យ
កាៃ យជាទំរំងសនងឬសែ ីនិ្ង ក៊ុំឈ្វើអី្ដដលសងាម្មិ្នចូលចិរតដូចជាឈដើរឈបា លដ ឈត្េឿង 
ឈញៀនឈត្េឿងអី្ចឹងឈៅណាេ៎  ដរខ្៊ុំមិ្នចង់ឱ្យកូនខ្៊ុំឈ្វើអីចឹងឈទ។ ខ្៊ុំចង់ឱ្យកូនខ្៊ុំឈ្វើលអមានអ្នា 
េរ ដូចថាឱ្យវាឈចោះត្បឹងដត្បង និ្ង រស ូកន៊ុងឆ្កជីវរិរបស់វាឈេលវា្ំឈ ើងអ្ញ្ច ឹងហេ៎ ។ 
ក៖  នឹងផ្ទដ ំឈៅដល់កូនៗបងឈេលវា្ំឈ ើងអ្ញ្ច ងឹហេ៎  ឈ ើយឈៅឈេលគារ់្ំឈ ើងឱ្យគារ់ 
ចងចាំេីដំបូន្មា នរបស់បង ឈ ើយគារ់ នឹងអាចេយយាម្ឈរៀនសូត្របដនថម្ឈៅអ្នាេរក៏ភ្ៃឺ 
សាវ ង ឈ ើយជួយឱ្យគារ់ដូចថាអ្នាេរលអឈៅតាម្ នឹងអីចឹងហ៎។ 
ខ៖ ចាស! 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រេ៊ុេបងដម្នដទន សម្រម្ភប់ឈេលឈវលាថ្លៃឈនោះដដលបាន្ដល់ឈេលឈវលាឱ្យ
ខ្៊ុំសម្ភា ស ឈ ើយអ្រេ៊ុេសម្រម្ភប់ភាេរួសរាយរាក់ទាក់របស់បងផ្ងដដៃ។ ចាស! អ្រេ៊ុេ 
បង៕ 


