
ការសម្ភា សរបសអ់ ុ៊ុំស្ស ីវន សផុា 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ខ្លូត វចិ្ឆ័យ ខ្៖ អ្នកត្តូវឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ វន សុផា 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឥឡូវឈនោះខ្្ុុំឈ ម្ ោះខ្លូត វចិ្ឆ័យកុំពុងតតសម្ភា សអ្នកមីងម្ភន ក់ឈ ម្ ោះអឺ្... 

ខ្៖ វន សុផា 

ល៖ វន សុផា ឈៅអ្គារភ្នុំឈពញខាង...ឈៅអ្គារត្ពោះវហិារសាសនាច្ត្កននត្ពោះ
ឈយស ូវត្េីសទននពួកបរសុិទ្ធនងៃចុ្ងឈត្ោយ អ្គារឈសេកខាងឈ ើង ឈៅនងៃទី្២៨ តខ្២ 
ឆ្ន ុំ២០១៦។ អ្ញ្ជ ឹងអ្នកមីងឈោយសារតតម្ភនសកលវទិ្ាល័យមួយឈៅសហរដ្ឋ
អាឈមរចិ្ ពួកឈេកុំពុងតតឈ្វើេឈត្ម្ភងមួយឈដ្ើមបីឱ្យពួកឈយើងសម្ភា សដ្ល់សម្ភ ិក 
ត្កុមត្េួសារ ឬក៏អ្នកឈសេងឈទ្ៀតតដ្លឈៅកនុងត្កមុត្េួសារហនឹង ឈដ្ើមបី ួយពួកឈេ
អាច្តសវងយល់បតនែម ឈហើយម្ភនោរច្ងចុំឈត្ច្ើន ទាក់ទ្ងនឹងត្កមុត្េសួាររបស់
គាត់ ត្បវតតិត្កមុត្េសួាររបស់គាត់។ អ្ញ្ជ ឹងអ្នកមីងេិតថាខ្្ុុំអាច្សួរសុំណួរមួយ
ច្ុំនួនតដ្លទាក់ទ្ងឈៅនឹង ីវតិរបស់អ្នកមីង ឈហើយឈៅឈពលតដ្លអ្នកមីង ុ្ំឈឡើង
បានតដ្រឬឈទ្? អ្នកមីងេិតថាខ្្ុុំអាច្សុុំសួរសុំណួរអ្នកមីងបានអ្ត់? 

ខ្៖ បាន! 

ក៖ បាន បាទ្! អ្រេុណឈត្ច្ើន។ ឈហើយសុំណួរមួយហនឹង វានឹងត្តូវបានងតច្មលង
ទុ្កជាសឈមលង ឈហើយវាត្តូវបានអឺ្...ឈហើយវានឹងោក់ឈៅកនុងឈេហទ្ុំព័រមួយតដ្ល 
ឈពលណាក៏ឈោយតដ្លឈយើងអាច្ច្ង់ឈមើល ច្ង់សាេ ប់វា ឈយើងអាច្ចូ្លសាេ ប់វាបា
ន។ ឈហើយអ្ញ្ជ ឹងឈតើអាស័យោឋ នរបស់មីងឈៅកតនលងណាតដ្រ? កតនលងសាន ក់ឈៅ
រាល់នងៃ អ្នកមីងឈៅណា? 



ខ្៖ ឈៅភ្នុំឈពញ។ 

ក៖ ឈៅភូ្មិអី្ឈេតដ្រអ្នកមីង? 

ខ្៖ សង្កា ត់បឹងកក់ប ុនាម នអាអូ្ន (ង្កកឈៅសួរកូនត្បសុគាត់) ឈៅទួ្លឈគាក...អូ្...
ហនឹងឈហើយឈៅទួ្លឈគាក។ 

ក៖ បាទ្! ឈៅភូ្មិអី្ សង្កា ត់អី្? 

ខ្៖ ភូ្មិអី្ សង្កា ត់អី្កូន? (សួរកូន) 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្នកមីងអ្ត់ចុំឈទ្? 

ខ្៖ ហនឹងឈហើយអ្ត់ចុំឈទ្។ 

ក៖ ប ុតនេត្គាន់តតដឹ្ងថាឈៅភូ្មិ... 

ខ្៖ ឈៅទួ្លឈគាក  

ក៖ ត្កងុភ្នុំឈពញ។ តមនឈទ្? 

ខ្៖ ត្កងុភ្នុំឈពញ! 

ក៖ ឈហើយអ្នកមីងម្ភនឈលខ្ទូ្រស័ពទឈទ្? 

ខ្៖ អ្ត់! 

ក៖ អ្ត់ម្ភនឈទ្។ ឈហើយអីុ្តម លអ្នកមីងអ្ត់ឈត្បើឈទ្ន៎? 

ខ្៖ អ្ត់! អ្ត់ឈច្ោះ! ឈកើតមកឈច្ោះតមនតទ្នម ង (និយាយឈលង) 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងទាក់ទ្ងនឹងត្បវតតិរបស់អ្នកមីង អ្នកមីងម្ភនឈ ម្ ោះថា វន សុផា។ 



ខ្៖ វន សុផា 

ក៖ ឈហើយអ្នកមីងម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈសេងឈទ្ៀតឈទ្អ្នកមីង? ម្ភនឈ ម្ ោះឈៅ
ឈត្ៅ ឬក៏ឈៅឈពលតដ្លពីឈកមងអ្នកមីងត្តូវបានឈេឈៅឈ ម្ ោះអី្ឈសេងឈទ្? 

ខ្៖ ឈេឈៅោសសុីត។ 

ក៖ បាទ្? 

ខ្៖ ឈេឈៅ ោសសុីត។  

ក៖ ឈេឈៅ ោសសុីត។ បាទ្! ឈហើយពីកុម្ភរភាពឈេម្ភនឈៅឈ ម្ ោះឈសេងតដ្រឈទ្? 

ខ្៖ អ្ត់ម្ភនឈទ្! 

ក៖ តតឈ ម្ ោះហនឹងមួយឈទ្អ្នកមីងន៎? 

ខ្៖ ហនឹងឈហើយ តតមួយហនឹងឈទ្។  

ក៖ អ្នកមីងធ្លល ប់បានឈរៀនភាសាឈសេង ឈត្ៅពីភាសាតខ្មរឈទ្? 

ខ្៖ អ្ត់! 

ក៖ អ្ត់ឈទ្! ឈហើយអ្នកមីងអាច្អានអ្កេរ សរឈសរភាសាតខ្មរបានលអឈទ្? 

ខ្៖ អ្ត់ឈទ្! អ្ត់លអឈទ្។ 

ក៖ អ្ត់!  

ខ្៖ ឈបើសរឈសរទាល់តតឈមើលបានឈច្ោះសរឈសរ។ 

ក៖ ប ុតនេអាច្ឈត្បើោរបានតមនឈទ្អ្នកមីង? 



ខ្៖ អ្ត់ឈទ្! 

ក៖ អ្កេរតខ្មរហ៎ា? 

ខ្៖ អ្កេរតខ្មរឈច្ោះតតឈមើល តតអ្ត់ឈច្ោះសរឈសរឈទ្។ 

ក៖ អូ្! ឈច្ោះតតឈមើលឈទ្។ 

ខ្៖ ឈមើលបានតិច្តួច្ឈទ្ ឈបើឈមើលអ្កេរឈនោះខាល ុំងឈពក ឈមើលអ្ត់ឈច្ោះឈទ្។ 

ក៖ បាទ្ៗ! ឈហើយទាក់ទ្ងនឹងសសកុកុំឈណើ តអ្នកមីង អ្នកមីងសសកុកុំឈណើ តឈៅទី្
ណាតដ្រ។ 

ខ្៖ មីងឈកើតឈៅភូ្មិកុំពង់រាុំង សសកុសាវ យត្ ុុំ សសកុរលាឈសអៀង ឈខ្តតកុំពង់ឆ្ន ុំង។ 

ក៖ ឈខ្តតកុំពង់ឆ្ន ុំង។ បាទ្! ឈហើយអឺ្...អ្នកមីងឈៅឆ្ន ុំឈនោះម្ភនអាយុប ុនាម នឈហើយ    
ចឹ្ង? 

ខ្៖ មីង៥៦ឈហើយ។ 

ក៖ ៥៦! មីងឈកើតឈៅឆ្ន ុំណាតដ្រ? នងៃតខ្ឆ្ន ុំណា? 

ខ្៖ អ្ត់ដឹ្ងឈទ្! ដឹ្ងតតខ្្ុុំឆ្ន ុំ ូត។  

ក៖ ឆ្ន ុំ ូត អ្ត់ដឹ្ងនងៃតខ្ឆ្ន ុំណាឈទ្។ 

ខ្៖ ដឹ្ងឈកើតតខ្៦។ 

ក៖ តខ្៦ ឆ្ន ុំ១៩.. អ្នកមីងអ្ត់ចុំឆ្ន ុំឈទ្? 



ខ្៖ អ្ត់ចុំឆ្ន ុំ។ ប ុនដឹ្ងថាខ្្ុុំឈកើតឆ្ន ុំ ូតឈហើយ អ្ត់ចុំអាឆ្ន ុំ១៩...អី្ណាណី អ្ត់
ចុំ។ 

ក៖ ឆ្ន ុំ ូតឈហើយតខ្អ្ត់ចុំតដ្រ? 

ខ្៖ តខ្៦ 

ក៖ តខ្៦ ឆ្ន ុំ ូត។ បាទ្! ឈហើយមកដ្ល់ឥឡូវហា... 

ខ្៖ ឈកើតនងៃច័្នទ។ 

ក៖ ឈកើតនងៃច័្នទ ឈហើយឥឡូវ៥៦។ 

ខ្៖ ៥៦! 

ក៖ ៥៦ បាទ្! ឈហើយអ្នកមីងបានឈរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឈៅនងៃឆ្ន ុំណាតដ្រអ្នកមីង? 
ចុំឈទ្? 

ខ្៖ ខ្្ុុំចុំ! ខ្្ុុំឈរៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍ឈៅឆ្ន ុំ៩០។ 

ក៖ ឆ្ន ុំ១៩៩០? 

ខ្៖ ហនឹងឈហើយ ឆ្ន ុំ ១៩៩០។  

ក៖ ឈហើយតខ្អ្ត់ចុំឈទ្។ ចុំតខ្ តខ្.... 

ខ្៖ ោរតខ្៥  

ក៖ ោរតខ្៥ ឆ្ន ុំ១៩៩០។ 

ខ្៖ ោរតខ្៥ នងៃ១មិនដឹ្ង នងៃ៥មិនដឹ្ង។ 



ក៖បាទ្! 

ខ្៖ ប ុនដឹ្ងតតតខ្៥។ 

ក៖ បាទ្! អ្រេុណឈត្ច្ើអ្នកមីង។ 

ខ្៖ ឈហើយោរឈរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហនឹង ឪពុកម្ភេ យឈរៀបច្ុំឱ្យឬក៏អ្ត់ឈទ្អ្នកមីង? 

ក៖ ឪពុកម្ភេ យអ្នកឈរៀបច្ុំឱ្យ។ 

ខ្៖ ឈរៀបច្ុំឱ្យ ឈហើយអ្នកមីងអាច្ត្បាប់ខ្្ុុំបានឈពលតដ្ល ួបគាន ដ្ុំបូងជាមួយឈលាក
ពូអី្។ បានឈទ្? 

ក៖ ឈត្ពាោះអ្ង្កា ល់ ួបឈលាកពូ ខ្្ុុំអ្ត់សូវសាា ល់គាត់សងហនឹង តតតម ឪចស់ៗហនឹង 
អ្នកនាុំឈៅហនឹង។ 

ក៖ បាទ្! ម្ភនឈពលឱ្ោស ួបគាន  និយាយគាន ឈទ្អ្នកមីង? 

ខ្៖ អ្ត់សង! 

ក៖ អ្ត់ឈទ្! 

ខ្៖ អ្ត់សង! 

ក៖ ដ្ល់នងៃោរ ួបគាន ? 

ខ្៖ ដ្ល់នងៃោរ ួយគាន ។ ឈពលមុនដ្ុំបូង ឈពលតដ្លតម ឱ្នាុំមកឈលងចឹ្ង ខ្្ុុំ ត ក
រកគាន  ដ្ល់ឈពលឮសូរដ្ណេឹ ងខ្្ុុំ អ្ត់ ត ករកគាន ឈសាោះ។  

ក៖ បាទ្! ឈហើយឈពលតដ្លោរហនឹង គាត់ម្ភនបណាេ ោរតដ្រតមនឈទ្? 



ខ្៖ ហនឹងឈហើយ! គាត់ម្ភនបណាេ ោរមកដ្ណេឹ ង ឈយើងោរត្តឹមត្តូវហ៎ា។ 

ក៖ បាទ្! អ្រេុណឈត្ច្ើនអ្នកមីង។ ឈហើយអ្នកមីងម្ភនបងបអូនប ុនាម ននាក់តដ្រ? 

ខ្៖ ខ្្ុុំម្ភនបងបអូនខ្្ុុំ ឈបើខ្្ុុំេិតអ្នករស់ហ៎ា ចុំឈមើលខ្្ុុំរាប់សិន... 

ក៖ ទាុំងអ្ស់ម ងហ៎ា? 

ខ្៖ ឈបើអ្នកសាល ឈបើឈត្ច្ើន! អ្នកសាល ប់អ្ត់សាា ល់ឈ ម្ ោះឈទ្ ចុំឈមើលហ៎ា។ អ្នកសាល ប់មួយ
ឈទ្ៀត សាល ប់ឈៅតូច្ អ្ត់ទាន់ម្ភនឈ ម្ ោះឈទ្ តតសាល ប់ពីរេឺម្ភនឈ ម្ ោះ។ ចុំឈមើលហ៎ា 
ទី្១េឺបងត្បសុខ្្ុុំឈ ម្ ោះ ឈភ្ឿន ឈត្ោយមកខ្្ុុំឈ ម្ ោះ វន សុផា ឈត្ោយមកឈ ម្ ោះ 
ហាស សុសល ឈត្ោយមកឈទ្ៀតឈ ម្ ោះ សសី តា ឈត្ោយមកឈទ្ៀតឈ ម្ ោះ ោវ ី
ឈត្ោយមកឈទ្ៀតឈ ម្ ោះ សមបតតិ។ ចស! ឈហើយតដ្លកូនៗ ត្បតហលជាកូន៧ 
ម្ភនសាល ប់ ម្ភនរលូតអី្ចឹ្ងហ៎ា ម្ភនសាល ប់ ឈកើតមកសាន់អី្ចឹ្ងហ៎ា។ អាហនឹងឈៅតូច្ 
ត្បតហលជាមិន៧នាក់ ក៏៨នាក់តដ្រ។ ឈហើយចុំឈមើលហ៎ា បងត្បុសខ្្ុុំ ឈ ម្ ោះឈភ្ឿន 
ខ្្ុុំឈ ម្ ោះ វន សុផា ឈ ម្ ោះ សុសល ឈ ម្ ោះ សុជាតា ឈ ម្ ោះ ោវ ីឈ ម្ ោះ សមបតិត។ 
េិតឈៅត្បាុំមួយហ៎ ប ុតនេសាល ប់ឈៅ ុំនាន់ ប ុល ពត ពីរនាក់ ឪពុកម្ភន ក់ ឈហើយនឹង
បងបអូនមកឈៅអឺ្...មកពីអាពតវញិបួននាក់ ប ុតនេឥឡូវសាល ប់អី្ម្ភន ក់ឈទ្ៀតឈហើយ 
ឈោយសារឈឺឈកើតមហារកីដូ្ច្គាន តដ្រ។  

ក៖ បាទ្! ចឹ្ងអ្នកមីងជាកូនទី្២តមនឈទ្អ្នកមីង? 

ខ្៖ ទី្ពីរ! 



ក៖ ឈហើយសត្ម្ភប់មកដ្ល់ឥឡូវឈនោះ សាែ នភាពតដ្ល...សាែ នភាពរវាងបងបអូន
របស់អ្នកមីង មកដ្ល់ឥឡូវឈនោះយា ងឈម ច្តដ្រ? ពួកគាត់រស់ឈៅតបកគាន  ពួកគាត់
ម្ភន ីវភាពថាឈម ច្ឈហើយ ឬក៏សាែ នភាពឥឡូវយា ងឈម ច្តដ្រអ្នកមីង?  

ខ្៖ ឈពលឥឡូវហនឹង សាែ នភាពគាត់ដូ្ច្ថាគាត់ធ្លល ក់ចុ្ោះឈោយសារគាត់ម្ភន មៃឺ
សុទ្ធតត្ៃន់ៗ។  

ក៖ បាទ្! 

ខ្៖ ហនឹងឈហើយបអូនសសីទី្៣ សត្ម្ភប់ខ្្ុុំគាត់អ្ត់ម្ភនឈឺឈទ្ តតបេីគាត់ហនឹង ឈខ្ោយ
ត្កឈលៀនហ៎ា។ ហនឹងឈហើយ! ត្តូវោរលុយ រាល់នងៃបអូនសសីខ្្ុុំរត់រកលុយរហូត ឈដ្ើមបី
បញ្ចូ លត្កឈលៀនបេីគាត់ លាងត្កឈលៀនបេីហ៎ា។ 

ក៖ បាទ្! 

ខ្៖ ឈហើយខ្្ុុំក៏ ួយខ្លោះឈៅ អ្ត់ខ្លោះឈៅ  ួយបអូនហ៎ា។ តាមសមតែភាពតដ្លខ្្ុុំម្ភន។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឥឡូវគាត់យា ងឈម ច្តដ្រ? 

ខ្៖ គាត់ម្ភនយា ងឈម ច្។ គាត់ចូ្លត្ពោះវហិារឈយើងតដ្រ ប ុនត្គាន់តតថាគាត់ពិបាក 
េឺគាត់មិនពិបាកអី្ឈទ្ គាត់ពិបាកខាងឈយើងរកលុយ ឈហើយនឹង ួយបេីគាត់ហ៎ា។ 

ក៖ បាទ្ៗ! 

ខ្៖ ហនឹងឈហើយ! ត្គាន់តតប ុនហនឹង។ គាត់ម្ភនពិបាកអី្ ពិបាកគាត់ហត់ឈពល ឈត្ច្ើន
មុខ្ឈពក ម្ភន ក់ឯងហ៎ា។ អី្ណារត់ឈៅរកលុយឱ្យបេីសង អី្ណារត់ឈៅឈមើលបេីសង 



ឈហើយរាល់នងៃបានបេីខ្្ុុំឈទ្ ួយ ូនឈៅឈពទ្យ ឈដ្ើមបី ួយឱ្យបអូនខ្្ុុំរកលុយបានឈដ្ើមបី
 ួយបេីគាត់ហ៎ា។ 

ក៖ បាទ្ៗ! អ្រេុណឈត្ច្ើនអ្នកមីង។ ចឹ្ងខ្្ុុំច្ង់សុុំសួរអ្នកមីងតឈទ្ៀតថា ឈតើអ្នកមីង
បានដឹ្ងពីអឺ្...ឪពុកម្ភេ យរបស់អ្នកមីងថាពួកគាត់ឈៅនងៃតខ្ឆ្ន ុំណាឈទ្? 

ខ្៖ ខ្្ុុំអ្ត់ដឹ្ងថាគាត់ឈកើតឆ្ន ុំណាឈទ្ តតត្គាន់តតដឹ្ងថាគាត់ឆ្ន ុំមតម ឈហើយម្ភេ យខ្្ុុំ
ឆ្ន ុំច្។ តតខ្្ុុំអ្ត់ដឹ្ងតខ្ឆ្ន ុំគាត់។ 

ក៖ ឪពុកឆ្ន ុំមតម ម្ភេ យឆ្ន ុំច្? 

ខ្៖ ចស! 

ក៖ ឈហើយឆ្ន ុំមួយពាន់ត្បាុំបួនរយប ុនាម នក៏អ្ត់ចុំតដ្រអ្នកមីងន៎។ 

ខ្៖ អ្ត់ចុំតដ្រ! 

ក៖ បាទ្ អូ្ឈខ្! អ្រេុណឈត្ច្ើនអ្នកមីង។ ឈហើយអ្នកមីងម្ភនដឹ្ងថាគាត់សាល ប់ឈៅ
អាយុប ុនាម នអ្ត់? 

ខ្៖ ម្ភេ យខ្្ុុំគាត់សាល ប់៦២។ 

ក៖ អាយុ៦២? 

ខ្៖ ចស! 

ក៖ ឈៅឆ្ន ុំណាអ្នកមីង? 

ខ្៖ អ្ត់ដឹ្ង! ដឹ្ងតតគាត់សាល ប់៦២។ 



ក៖ អ្ត់ចុំតដ្រ! ឈហើយឪពុក? 

ខ្៖ ឪពុកខ្្ុុំគាត់ឈៅ ុំនាន់ ប ុល ពត មិនដឹ្ងគាត់សាល ប់ឆ្ន ុំណា ឈត្ពាោះអាពតយក
ឈៅហ៎។ 

ក៖ បាទ្ៗ! ចឹ្ងអ្រេុណឈត្ច្ើនអ្នកមីង។ ឈហើយទាក់ទ្ងនឹង ីដូ្ន ីតារបស់អ្នកមីង
មេងថា អ្នកមីងម្ភនដឹ្ងចុំ ឬក៏ចុំអ្វីខ្លោះទាក់ទ្ងនឹង ីដូ្ន ីតាឈទ្អ្នកមីង? 

ខ្៖ ខ្្ុុំចុំតតឈ ម្ ោះគាត់ឈទ្ តតខ្្ុុំអ្ត់ចុំតខ្ឆ្ន ុំគាត់ឈទ្។ 

ក៖ បាទ្! គាត់ឈ ម្ ោះអី្ឈេតដ្រអ្នកមីង?  

ខ្៖ អឺ្! យាយខ្្ុុំឈ ម្ ោះ យាយ សាន។ តាខ្្ុុំ ឈ ម្ ោះ តា តុល។ 

ក៖ បាទ្!  

ខ្៖ តាទួ្តខ្្ុុំឈ ម្ ោះអី្ឈទ្ឈនៀក ឈៅកនុងឈនាោះ។ 

ក៖ ចុ្ោះកតនលងតដ្លពួកគាត់ឈកើតអ្នកមីង ដឹ្ងឈៅណាឈទ្? 

ខ្៖ គាត់ឈកើតឈៅកុំពង់រាុំងហនឹងតដ្រ។ 

ក៖ កុំពង់រាុំង ឈខ្តត... 

ខ្៖ ហនឹងឈហើយសសកុកុំឈណើ តគាត់។ 

ក៖ ឈខ្តតអឺ្... 

ខ្៖ ឈខ្តត ចុំឈមើលហ៎ា ឃុុំសាវ យត្ ុុំ សសកុរលាឈបអៀ ឈខ្តតកុំពង់ឆ្ន ុំង។ 

ក៖ ឈខ្តតកុំពង់ឆ្ន ុំងតដ្រ? 



ខ្៖ ហនឹងឈហើយ! វាចុ្ោះតាម នបទ្ឈហើយ។ ហនឹងឈហើយឈខ្តតកុំពង់ឆ្ន ុំង ឈហើយឈយើង
មកតវងតដ្រ  ិោះមកឆ្ៃ យតដ្រ មកដ្ល់កុំពង់ឆ្ន ុំងហ៎។ ឈហើយកុំពង់ឆ្ន ុំងឈៅពីសងាម 
ឈៅ ិោះៗគាន តដ្រ មិនសូវតដ្លមកឈលងអី្ឈទ្ វាឆ្ៃ យតដ្រ។  

ក៖ បាទ្! អ្រេុណឈត្ច្ើនអ្នកមីង។ អ្នកមីងម្ភនដឹ្ងថា ីដូ្ន ីតារបស់អ្នកមីង ឬក៏ 
តាយាយគាត់ឈ្វើអី្ឈេតដ្រអ្នកមីងឈៅឈពលណុងតដ្រ? 

ខ្៖ តាយាយខ្្ុុំគាត់អ្នករកសីុ។ 

ក៖ អ្នករកសីុ! 

ខ្៖ ហនឹងឈហើយ! 

ក៖ ឈហើយបា ម្ភ ក់? 

ខ្៖ បា ម្ភ ក់ខ្្ុុំមុនដ្ុំបូងគាត់ឈ្វើច្ម្ភា រ។ 

ក៖ គាត់ច្ម្ភា រ! 

ខ្៖ ឈហើយហនឹង! ដ្ល់ឈ្វើច្ម្ភា រឈៅ គាត់ទិ្ញ...ដូ្ច្ថាឈ្វើច្ម្ភា រចឹ្ង របស់បានសល   
ចឹ្ង គាត់អ្ត់ទាន់លក់ឈទ្ គាត់ទុ្កឱ្យបានខាល ុំង បានគាត់លក់។ ដ្ល់ទុ្កយូរៗឈៅ
វាខាត ដ្ល់ខាតឈៅ គាត់ចប់ឈសេើមរកសីុ ុំនួញវញិ។ គាត់រកសីុ ុំនួញ ម្ភ ក់បា ខ្្ុុំ។ 

ក៖ ចឹ្ងអ្នកមីងម្ភនដឹ្ងថា ពួកគាត់ធ្លល ប់ឈៅរស់ឈៅកតនលងណាឈសេងឈទ្ៀតឈទ្អ្នក
មីង? 

ខ្៖ ខ្្ុុំអ្ត់ដឹ្ង! 

ក៖ ឈៅឈត្ៅត្បឈទ្ស? 



ខ្៖ ខ្្ុុំអ្ត់ដឹ្ងឈទ្ តតត្គាន់ថា... 

ក៖ ឈៅឈត្ៅត្បឈទ្ស ឬក៏ ឈៅរស់ឈៅឈខ្តតឈសេងអី្ ឈៅរកសីុកតនលងណាឈសេងអី្អ្នក
មីង ម្ភនដឹ្ងឈទ្? 

ខ្៖ អ្ត់ដឹ្ងឈទ្! ត្គាន់ដឹ្ងពីខ្្ុុំ ុ្ំដឹ្ងកេីឈឡើង គាត់ឈៅសសកុហនឹងអី្ហនឹង។  

ក៖ បាទ្ៗ! អ្រេុណឈត្ច្ើនអ្នកមីង។ ចឹ្ងឥឡូវទាក់ទ្ងនឹង ីវតិរបស់អ្នកមីងផាទ ល់
មេង ថាទាក់ទ្ងឈពលតដ្លអ្នកមីង ុ្ំឈឡើង ឈតើអ្នកមីងឈរៀនឈៅសាលាណាតដ្រអ្នក
មីង? 

ខ្៖ ឈពលតដ្លខ្្ុុំ ុ្ំឈឡើង ខ្្ុុំអ្ត់បានឈៅឈរៀនឈទ្។ តមនឈតើ! ខ្្ុុំអ្ត់ឈៅឈទ្ តម ឪខ្្ុុំ
បញ្ចូ លខ្្ុុំឱ្យឈៅឈរៀន ប ុតនេខ្្ុុំឈរៀនអ្ត់ឈច្ោះឈទ្ ឈោយសារខ្្ុុំពីតូច្បា ខ្្ុុំគាត់រកសីុឈដ្ើរ
ទូ្កហ៎ ឈហើយក៏លិច្ខ្្ុុំឈៅកណាេ លទ្ឈនលហ៎ តាុំងពីឈម្ភ ង៤លាៃ ច្ចឹ្ងក៏លិច្ទូ្ក ដ្ល់
ត្បតហលឈម្ភ ងបួន ិោះភ្លឺហ៎ កូនយុំបានដឹ្ងថាកូនសនលប់។ ឈហើយឈពលតដ្លខ្្ុុំ ុ្ំ
ដឹ្ងកេីឈឡើង ឈកឺាលហ៎ា រត់រហូត តតរាល់នងៃអ្រេុណត្ពោះអ្ងាឈោយសារឈយើងអ្ត់
ឆ្ាួតហ៎ា។ ហនឹងឈហើយ រត់រលូត ឈបើឈឺកាល ឈហើយតមនថាឈយើងលៃង់ឈទ្ ឈោយ 
សារឈយើងឈរៀនអ្ត់ចុំ អ្កេរោក់មកឈច្ោះ តតអ្ត់ចុំឈទ្។  

ក៖ ចឹ្ងម្ភនន័យថាអ្នកមីងធ្លល ប់ឈៅឈរៀនតដ្រតមនឈទ្អ្នកមីងន៎? 

ខ្៖ ចស! 

ក៖ ឈរៀនដ្ល់ថាន ក់ទី្ប ុនាម នតដ្រអ្នកមីង? 

ខ្៖ ឈរៀនថាន ក់ទី្ប ុនាម ន ឈបើឈរៀនអ្ត់ឈច្ោះសង។ ឈរៀនថាន ក់ទី្មួយ ឈៅតតទី្មួយហនឹង។ 



ក៖ អ៎ូ្! ទី្មួយ! 

ខ្៖ ហនឹងឈហើយ! 

ក៖ អ្នកមីងសាា ល់ឈ ម្ ោះសាលាហនឹង ឈ ម្ ោះអី្ឈេតដ្រ? ចុំឈទ្? 

ខ្៖ សាលាហនឹង ឈេឈៅសាលាឈៅកុំពង់រាុំង។ 

ក៖ សាលាកុំពង់រាុំងហនឹង? 

ខ្៖ ហនឹងឈហើយ សាលាកុំពង់រាុំងហនឹង។  

ក៖ ឈហើយអ្នកមីងម្ភនលុយប ុនាម នតដ្រឈៅឈរៀន ឈៅឈពលហនឹង? ឪពុកម្ភេ យឱ្យ
លុយប ុនាម ន? 

ខ្៖ បា ខ្្ុុំអ្ត់តដ្លឱ្យលុយ គាត់ត្គាន់តតឱ្យលុយត្គាន់តតមួយហូប។ និយាយឈៅ
ម្ភ ក់ខ្្ុុំ គាត់ឱ្យតតបាយហូបច្ុំណីអី្ហូប ឈហើយ។ ឈៅឈរៀនគាត់បង់លុយឱ្យ។ 
ចស! គាត់មិនឱ្យលុយឈយើងចយឈសេសផាេ សឈទ្។ 

ក៖ អូ្! អ្ត់ឱ្យលុយចយឈត្ៅឈៅឈរៀនឈទ្? 

ខ្៖ ហនឹងឈហើយ! 

ក៖ បាទ្! អ្រេុណឈត្ច្ើនអ្នកមីង។ ឈហើយចឹ្ងទាក់ទ្ងឈៅនឹងត្កមុត្េសួារអ្នកមីង
បានសួរឈហើយ ថាពួកគាត់រកសីុ។ ពួកគាត់ម្ភនត្បកបមុខ្របរអី្ឈសេងឈត្ៅពីរកសីុ
ឈទ្អ្នកមីង? 

ខ្៖ បា ខ្្ុុំអី្ម្ភនអី្ឈត្ៅពីរកសីុ។ អ្ត់ម្ភនឈ្វើអី្ឈសេសផាេ សឈទ្។ 

ក៖ អ្ត់ម្ភនឈ្វើអី្ឈទ្ៀត? 



ខ្៖ ហនឹងឈហើយ ឈត្ៅពីរកសីុ។ 

ក៖ ឬក៏រក ុំនួយ ឬក៏ឈ្វើអី្ឈសេងឈទ្ៀតអ្ត់ឈទ្? 

ខ្៖ អ្ត់ឈទ្! 

ក៖ បាទ្! អ្រេុណឈត្ច្ើនអ្នកមីង។ ឈហើយចឹ្ងចូ្លឥឡូវឈនោះខ្្ុុំចឹ្ងសុុំសួរសុំណួរ      
បនេឈទ្ៀត ទាក់ទ្ងឈៅនឹង ីវតិត្បចុំនងៃ ឈតើអ្នកមីងេិតថាវាខុ្សគាន យា ងឈម ច្ឈពល
តដ្លអ្នកមីងឈៅឈកមង? 

ខ្៖ ពីឈៅឈកមងវាដូ្ច្ថាឈយើងឈរៀនអ្ត់ឈច្ោះអី្ចឹ្ងឈត្ច្ើនចឹ្ង ដូ្ច្ថា ីវតិឈយើងអ្ត់តនមល
ណ៎ា ប ុតនេឈពលតដ្លឈយើងបានឈរៀនឈៅកនុងត្ពោះបនទូល ឈយើងដឹ្ងថាខ្លួនឈយើងម្ភន
តនមលឈោយសារឈយើងជាកូនរបស់ត្ពោះ។ 

ក៖ ចឹ្ងឈោយសារតតពីមុនឈយើងអ្ត់សូវដឹ្ងអី្? 

ខ្៖ អ្ត់សូវដឹ្ងអី្! និយាយឈៅអ្ត់ដឹ្ងអី្ម ង និយាយឱ្យច្ុំ។ ហនឹងឈហើយ ឈោយសារ
ោលហនឹងវាប ោះពាល់ ដូ្ច្ថាវាឈកឺាលប ោះពាល់ឈត្ច្ើនដូ្ច្ថាគាត់ឱ្យឈៅឈរៀន ឈរៀន
អី្ឈច្ោះឈទ្។ ឈរៀនោក់អ្កេរចឹ្ងដឹ្ង ឈេលុបបាត់ ឈេឱ្យឈយើងសរឈសរបិទ្តភ្នកហ៎ា 
អ្ត់ឈច្ោះឈទ្។ 

ក៖ អ្ត់ឈច្ោះឈទ្! 

ខ្៖ ហនឹងឈហើយ! អ្ត់ឈច្ោះម ង។ ប ោះអ្កេរឈត្ៅៗក៏មីងអ្ត់ឈច្ោះតដ្រ។ ចឹ្ងបានមីងរាល់
នងៃឈច្ោះតតខ្ុំត្បឹងអានេមពីរ វាឈច្ោះឈមើលឈច្ោះអី្ ឈោយសារមីងអ្រេុណត្ច្ោះអ្ងា
ណាស់រាល់នងៃ។ 



ក៖ បាទ្! អ្រេុណឈត្ច្ើនអ្នកមីង។ ចឹ្ងោរឈរៀនភាសាឥឡូវ តដ្លអ្នកមីងកុំពុងតត
ខិ្តខ្ុំហនឹង អ្នកមីងឈៅតតបនេឈ្វើវាតមនឈទ្? 

ខ្៖ បនេឈ្វើ ឈោយសារអានេមពីរ អ្្ិសាែ ន ដូ្ច្ថាឈយើងមកឈរៀនចឹ្ង ត្ទ្ង់ឱ្យឈយើងឈ្វើ
អី្ ឱ្យឈយើងឈរៀបច្ុំខ្លួនឈយើង ឱ្យឈយើងោល យជាមនុសេលអ ឈៅឈៅជាមួយត្ពោះអ្ងាវញិ
ចឹ្ងហ៎ា។  

ក៖ បាទ្ៗ! អ្រេុណឈត្ច្ើនអ្នកមីង។ ចឹ្ងឈតើអ្នកមីងេិតថាឈៅឈពលតដ្លអ្នកមីង 
តាុំងពីឈកមងរហូតមកដ្ល់ ុ្ំហនឹង ឈៅឈពលតដ្លអ្នកមីងកុំពុងតត ុ្ំឈឡើងហនឹង ឈតើអ្នក
មីងេិតថាម្ភនអ្វីតដ្លអ្នកមីងចូ្លចិ្តតជាងឈេឈទ្? 

ខ្៖ អ្ត់ដឹ្ងចិ្តតខ្លួនឯងសង។ អ្ត់ដឹ្ងថាខ្្ុុំចូ្លចិ្តតអី្។ ប ុនត្គាន់ថាឈពលតដ្លខ្្ុុំ ុ្ំកេី
ឈឡើង េឺខ្្ុុំសសឡាញ់បងបអូនខ្្ុុំហ៎ា។ ខ្្ុុំរកលុយហ៎ា ឈពលតដ្លខ្្ុុំរកលុយ ឈពល
តដ្លខ្្ុុំពីមុន ខ្្ុុំម្ភនតម ឱ្ខ្្ុុំ ឈពលតដ្លខ្្ុុំ ុ្ំដឹ្ងកេីមក តម ឱ្ខ្្ុុំគាត់សាល ប់ឈៅ ុំនាន់   
ប ុល ពត បា ខ្្ុុំសាល ប់ឈៅ ុំនាន់ ប ុល ពត តម ខ្្ុុំឈមម្ភ យ។ ឈហើយខ្្ុុំអ្ត់ដឹ្ងថាខ្្ុុំរកអី្
ឈទ្ ឈោយសារខ្្ុុំលៃង់ អ្កេរក៏ខ្្ុុំអ្ត់ឈច្ោះ។ អ្កេរអ្ត់ឈច្ោះឈហើយ ខ្្ុុំអ្ត់ឈច្ោះឈ្វើអី្ឈទ្ៀត
ឈហើយដ្ល់ឈពលចឹ្ង ខ្្ុុំម្ភនតតសុុំត្ទ្ង់ ប ុតនេខ្្ុុំអ្ត់តដ្លសាា ល់ត្ពោះអ្ងាឈទ្ កនុងចិ្តតខ្្ុុំ
ម្ភនត្ពោះអ្ងា។ ខ្្ុុំថាត្ពោះអ្ងា ួយកូន ឱ្យកូនរកអី្ក៏ឈោយ រកឱ្យបាន ឈហើយរកហនឹង 
រកឈោយសុច្រតិឈទ្ៀត ឈដ្ើមបីយកមកចិ្ញ្ច ឹមត្េួសារ ឈហើយឈយើងរកបានតមន។ ខ្្ុុំ
រកចិ្ញ្ច ឹមបងបអូនខ្្ុុំ។ 

ក៖ បាទ្! អ្រេុណឈត្ច្ើនអ្នកមីង។ ចឹ្ងអ្នកមីងេិតថាម្ភនតលបងត្បនពណីណាតដ្ល
អ្នកមីងចូ្លចិ្តតឈទ្? ឬក៏ច្ឈត្មៀងណាតដ្លអ្នកមីងចូ្លចិ្តតឈត្ច្ៀងពីឈកមងអ្នកមីង?  



ខ្៖ ដូ្ច្ថាខ្្ុុំអ្ត់ដូ្ច្ចូ្លចិ្តតច្ឈត្មៀងអី្ ប ុតនេឈៅកនុងចិ្តតម្ភនត្ពោះអ្ងា េឺច្ុំណូល
របស់ខ្្ុុំឈត្ច្ើនជាង។ ដូ្ច្កនុងចិ្តតឈយើងម្ភនត្ពោះអ្ងាហ៎ា។ 

ក៖ អាហនឹងពីសម័យឥឡូវ... 

ខ្៖ ពីសម័យមុនហ៎ា! 

ក៖ ពីសម័យមុនតដ្រ? 

ខ្៖ តាុំងពីសម័យឈកមងមក ដូ្ច្កនុងចិ្តតឈយើងម្ភនត្ពោះអ្ងាហ៎ា តាុំងពីឈយើងឈៅឈកមង
មក ប ុនឈយើងមិនដឹ្ងថាត្ពោះអ្ងាមួយណាឈទ្។ 

ក៖ បាទ្! 

ខ្៖ ប ុតនេកនុងចិ្តតឈយើងម្ភនត្ពោះអ្ងារចួ្ឈសសច្ឈហើយ។ ប ុតនេមិនដឹ្ងថាត្ពោះអ្ងាមួយ
ណាតដ្លពិតត្បាកដ្ ឈយើងអ្ត់ដឹ្ងឈទ្។ ប ុនឱ្យតតឈេនិយាយឈរឿងត្ពោះអ្ងាឈហើយ 
ឈៅច្ុំហម្ភត់សាេ ប់ឈហើយ។ ចុំសាេ ប់ឈេរហូត ឈៅណាសាេ ប់រហូត ដ្ល់ឈពលតដ្ល 
ដូ្ច្ថាវាម្ភនអ្វីឈៅកនុងខ្លួនឈយើងឈត្ច្ើន តដ្លឈយើងម្ភន ុំឈនឿឈលើត្ទ្ង់ហ៎ា ដូ្ច្ធ្លល ប់
ម្ភនអ្វីៗកនុងចិ្តតឈត្ច្ើន។  

ក៖ បាទ្! អ្រេុណឈត្ច្ើនអ្នកមីង។ ទាក់ទ្ងនឹងពីឈកមង ឈតើអ្នកមីងធ្លល ប់ឈរៀនឈ្វើមហូបអី្
ឈទ្អ្នកមីង?  

ខ្៖ ខ្្ុុំធ្លល ប់ឈ្វើមហូប ឈ្វើនុំ ឈ្វើអី្ចឹ្ងណ៎ា។ 

ក៖ មហូបអី្តដ្លអ្នកមីងចូ្លចិ្តត? 



ខ្៖ មហូបតដ្លខ្្ុុំចូ្លចិ្តតជាងឈេ សមល... វាអ្ត់ថាខ្្ុុំតត្មូវតតហូបអាហនឹងមួយមុខ្ឈទ្។ 
តត្មូវខ្្ុុំ ឈហើយោលណាខ្្ុុំហូបអាហនឹង...ឈបើនងៃហនឹង ខ្្ុុំចឹ្ងអាហនឹង ឈបើនងៃតសអក ខ្្ុុំ   
ចឹ្ងអី្ឈសេង។ 

ក៖ ម្ភនមហូបណាឈពញចិ្តតខាល ុំងឈទ្? មហូបឈពញចិ្តតខាល ុំងម្ភនសមលកកូរ។ 

ក៖ សមលកកូរ! 

ខ្៖ ហនឹងឈហើយ!  

ក៖ បាទ្! អ្នកមីងឈរៀនឈ្វើខ្លួនឯង ឬក៏ម្ភននរណាឈេ ួយបឈត្ងៀនអ្នកមីងពីឈកមង? 

ខ្៖ និយាយឈៅោលពីឈកមង តម ឪខ្្ុុំបឈត្ងៀន ប ុតនេត្គាន់ថាខ្្ុុំអ្ត់សូវឈច្ោះប ុនាម នឈទ្។ 
ប ុតនេឈពលតដ្លខ្្ុុំម្ភនបេី ឈច្ោះតតលួច្ឈមើលឈេឈៅ ខ្្ុុំឈច្ោះឈ្វើ។ លួច្ឈមើលឈេឈច្ោះឈ្វើ 
ដូ្ច្ថាវា ុំនាញខ្្ុុំ  ុំនាញឈ្វើមហូប ឈ្វើបតងអម ឈ្វើអី្ចឹ្ង  ុំនាញខ្្ុុំម ង។ វាដូ្ច្ជា
 ុំនាញរបស់ខ្្ុុំ អា ុំនាញអី្ឈសេងឈទ្ៀតអី្ឈច្ោះឈទ្ ប ុតនេត្គាន់ថាេុំនិតរបស់ខ្្ុុំហ៎ា ឈបើ
សិនជាខ្្ុុំឈច្ោះហ៎ា េឺេុំនិតរបស់ខ្្ុុំម្ភន២ ទី្១ ច្ង់ឈ្វើឈពទ្យ ទី្២ ខាងឈរៀបច្ុំម ង ចូ្ល
ចិ្តត។ ឈរៀបច្ុំសទោះឱ្យបានម្ភនរឈបៀបឈរៀបរយហនឹងម ង។ ហនឹងឈហើយ អាឈនោះវាជា
 ុំនាញរបស់ខ្្ុុំ។ ប ុតនេត្គាន់ថា ុំនាញតដ្លខ្្ុុំឈច្ោះខាល ុំងជាងឈេ េឺមហូប ឈហើយនិង 
បតងអមសអីៗចឹ្ង ខ្្ុុំឈច្ោះឈត្ច្ើនជាងឈេ។  

ក៖ បាទ្! ចឹ្ងហនឹងទាក់ទ្ងនឹង ុំនាញរបស់អ្នកមីង។ ចុ្ោះត្កមុត្េសួារអ្នកមីងវញិ 
េិតថាពួកគាត់ម្ភន ុំនាញអី្ណាមួយឈសេងឈទ្ៀត ឧទាហរណ៍ថាបង ុំនាញខាង
ឈ្វើឧបករណ៍ឈភ្លង ឬក៏តាញ ឬក៏អី្អ្នកមីង។ ម្ភនបងបអូន ម្ភននរណាឈសេងឈទ្ៀត
តដ្លគាត់ម្ភន ុំនាញណាមួយឈទ្? 



ក៖ បងបអូនឈច្ោះ ុំនាញឈត្ច្ើនណាស់ អ្ត់តតខ្្ុុំមួយឈទ្។ 

ខ្៖ អី្ឈេតដ្រអ្នកមីង? ពួកគាត់ ុំនាញអី្? 

ក៖ ពួកគាត់ជាត្េបូឈត្ងៀនអី្ចឹ្ងឈៅ ឈហើយជាត្េបូឈត្ងៀនថាន ក់ខ្ពស់អី្ចឹ្ងឈៅ ឈហើយ
ជាឈពទ្យអី្ចឹ្ងឈៅ ជាតុលាោរអី្ចឹ្ងឈៅ។ បងបអូនខាងខ្្ុុំេឺពូ ឈេហនឹង េឺសុទ្ធតត
ខាងអ្នកឈរៀនចឹ្ងម ង អ្ត់តតខ្្ុុំមួយឈទ្។ អ្ត់តតខ្្ុុំហនឹង ឈោយសារខ្្ុុំតម ខ្្ុុំហនឹង អ្ ុ ៊ុំគាត់
ឈៅតដ្ល ួញដូ្រទ្ឈនលសាបវាលិច្ទូ្កហ៎ លិច្ទូ្កឈពលលាៃ ច្ហនឹងហ៎ា ឈហើយដ្ល់
ឈពលឈម្ភ ងបួន ិតឈម្ភ ងត្បាុំ ិតភ្លឺខ្្ុុំដឹ្ងខ្លួនបានបា ខ្្ុុំដឹ្ងថាខ្្ុុំសនលប់ ឈហើយសនលប់
ឈហើយខ្្ុុំរត់រហូត ឈពលខ្្ុុំដឹ្ងខ្លួនឈឡើងវាឈឺកាលហ៎ សទោះខ្្ុុំតវង រត់ពីមុខ្ឈៅឈត្ោយ 
រត់ពីឈត្ោយឈៅមុខ្ រត់រហូត។ សសាប់ដ្ល់ឈពលបា ខ្្ុុំថា៖ “កូនឈអ្ើយ កូនសសីតត
មួយសង ឆ្ាួតកូនឈហើយចឹ្ង។” គាត់អ្ងាុយបញ្ចញ្ច កថាន ុំ បញ្ចញ្ច កឈៅវាអ្ត់ឈកឺាលឈទ្ 
ប ុតនេវាឈរៀនអី្អ្ត់ចុំ ឈហើយដូ្ច្អ្ត់សូវយកចិ្តតទុ្កោក់ឈទ្ ឈបើខ្្ុុំយកចិ្តតទុ្កោក់
ឈត្ច្ើន ខ្្ុុំឈឺកាលឈហើយ។ 

ខ្៖ ចឹ្ងបងបអូនអ្នកមីងអ្ត់ម្ភននរណាឈេម្ភន ុំនាញខាងឈ្វើឧបករណ៍ឈភ្លង ឬក៏
ម្ភននរណាឈេឈច្ោះតាញ ឈ្វើសារឈតាន ត ឬក៏អី្ ឬក៏តសនកនុំអី្អ្ត់ម្ភនឈទ្អ្នកមីងឈន៎? 

ក៖ អ្ត់! ឈបើឈ្វើនុំពូ ខ្្ុុំម្ភន អ្នកឈ្វើនុំ អ្នកឈ្វើច្ម្ភា រ អ្នកោុំេឺម្ភន មិនតមនអ្ត់ឈទ្។ 
ឈហើយឈបើមកដ្ល់ខ្្ុុំឥឡូវេឺឈ្វើតសសតដ្រ មិនថាអ្ត់ឈទ្ ឈ្វើតសស ឈ្វើអី្តដ្រហនឹង ដ្ល់តខ្
សទូងតខ្ត្ច្តូឈៅតដ្រហនឹង រាល់នងៃហនឹង។ តតត្គាន់ថាខ្្ុុំមិនសូវឈច្ោះ តបិតខ្្ុុំអ្ត់សូវ
ឈច្ោះ តតខ្្ុុំសសឡាញ់ោរឈច្ោះដឹ្ងណាស់ ដ្ល់ឈពលចឹ្ង ខ្្ុុំឈច្ោះបណេុ ោះកូនខ្្ុុំឱ្យឈរៀន កុុំ
ឱ្យលៃង់ដូ្ច្ខ្្ុុំហ៎ា តតបងបអូនខ្្ុុំ ពូ អ្នកឈច្ោះទាុំងអ្ស់។ 



ក៖ បាទ្! អ្រេុណឈត្ច្ើនអ្នកមីង។ អ្ញ្ជ ឹងទាក់ទ្ងនឹងសុំណួរមួយឈទ្ៀត ច្ង់សួរអ្នក
មីងថា ឈតើឈៅកនុង ីវតិរបស់អ្នកមីង ឈតើឈៅឈពលណាតដ្លអ្នកមីងេិតថាវាជាឈពល
មួយតដ្លលុំបាកបុំសុតកនុង ីវតិរបស់អ្នកមីង? 

ខ្៖ ធ្លល ប់ពិបាក ប ុតនេដ្ល់ឈពលវាបានសសលួ វាឈភ្លច្អាពិបានហនឹងអ្ស់រលីងឈហើយ 
នឹកអ្ត់ឈឃើញ ឈភ្លច្ (ឈសើច្) វាធ្លល ប់ពិបាក វាពិបាកហួសឈពកឈហើយ។ 

ក៖ ម្ភនឈពលតដ្លអ្នកមីងេិតថាវាឈ្វើឱ្យអ្នកមីងអ្ត់អាច្បុំឈភ្លច្បានហ៎ា? ឈពល
មួយលុំបាក ដូ្ច្ជាទាល់ ឧទាហរណ៍ថាឈភ្លើងឈឆ្ោះឬក៏បាត់បង់... 

ខ្៖ មិនទាន់ត្កក៏ម្ភនតដ្រ! 

ក៖ មនុសេម្ភន ក់អី្... 

ខ្៖ បាត់បង់មនុសេតដ្រឈយើងសសឡាញ់ បាត់បង់កូន ឈហើយឈពលតដ្លឈយើងពិបាក 
ដូ្ច្ថាោលតដ្លខ្្ុុំឈៅលីវ ឈទាោះបីជាខ្្ុុំពិបាកយា ងណាក៏ឈោយ ខ្្ុុំម្ភនកម្ភល ុំងរក
លុយបាន ប ុតនេឈពលតដ្លខ្្ុុំម្ភនបេី ម្ភនកូន ខ្្ុុំអ្ត់រកអី្បានឈទ្។ ខ្្ុុំបាត់បង់កូន
មួយ ឈហើយឈពលហនឹង ខ្្ុុំមិនត្កឈទ្ ដូ្ច្ជាម្ភនឈគាម្ភនត្កបីតដ្លខ្្ុុំអាច្លក់ឈោោះ
សសាយបាន ខ្្ុុំនឹកអ្ត់ឈឃើញហ៎ា ឈពលណុងដូ្ច្ងងឹតហ៎ា ដូ្ច្ោលមុន អ្ង្កា ល
តដ្លខ្្ុុំរកលុយបាន ឈពលតដ្លខ្្ុុំបន់ត្ពោះអ្ងា ខ្្ុុំរកលុយបាន ដ្ល់ឈពលខ្្ុុំរកលុយ
បាន ខ្្ុុំដុ្ត្ូបដុ្តអី្ហ៎ ឈយើងច្ង់តសនឱ្យហ៎ ឈយើងមិនដឹ្ងថាឈពលតដ្លឈយើងរក
លុយបាន យកមកបង់ដ្ង្កវ យមួយភាេដ្ប់ ថាវ យត្ពោះអ្ងាឈច្ោះណ៎ា។ ដ្ល់ឈពល
ឈយើងតសនអី្ចឹ្ង ឈយើងវាងងឹត េិតអី្អ្ត់ឈច្ញឈទ្ ដូ្ច្រកសីុ ក៏រកអ្ត់ឈច្ញតដ្រ ដូ្ច្
ថាខ្លួនត្ក ឈហើយមួយ ីវតិឈនោះ ខ្្ុុំអ្ត់តដ្លសាា ល់ត្កឈទ្ ឈទាោះបីខ្្ុុំត្កយា ងណា ក៏ខ្្ុុំ



មិនតដ្លអ្ត់បាយញុុំតដ្រ ឈត្ពាោះបងបអូនខ្្ុុំ ពូ ខ្្ុុំសុទ្ធតតអ្នកត្គាន់តដ្រ។ រចួ្ដ្ល់
ឈពលខ្្ុុំម្ភនបេី ខ្្ុុំធ្លល ក់ខ្លួនត្ក ត្កមិនតមនអ្ត់ហូបឈទ្ណ៎ា ឈៅម្ភនអ្ងារ តសសម្ភន 
ប ុតនេអ្ត់ម្ភនលុយទិ្ញអុ្ស អ្ត់ម្ភនលុយទិ្ញមហូប សាច់្ឈគាម្ភនឈយើងអាច្លក់
បាន តតឈយើងអ្ត់។អ្ត់ដឹ្ងថាឈយើងលក់អី្ វាដូ្ច្ងងឹតហ៎ា អាហនឹងឈហើយឈ្វើឱ្យ
ឈយើងពិបាកពីច្ុំណុច្ហនឹងឈពលតដ្លឈយើងម្ភនបេី ឈហើយឈយើងឆ្លងោត់នឹងពីោរ
ឈវទ្នា ឈយើងឆ្លងោត់ឈឺចប់ ឈពលហនឹង ហនឹងឈហើយ ឈ្វើឱ្យឈយើងពិបាក។ 

ក៖ បាទ្! អ្នកមីងេិតថាឈពលមួយហនឹងតដ្លជាឈពលឈវលាដ៏្ពិបាកបុំសុតកនុង ិវតិ
អ្នកមីងតមនឈទ្? 

ខ្៖ ហនឹងឈហើយ! ពិបាកណាស់ ឈោយសារតតឈយើងបាត់បង់កូន ឈយើងបាត់បង់ម្ភេ
យ។ ខ្្ុុំបាត់បង់ម្ភេ យ ក៏ខ្្ុុំពិបាកចិ្តតតដ្រ ម្ភេ យខ្្ុុំ ខ្្ុុំសសឡាញ់តម ហាស៎។ 

ក៖ បាទ្ៗ! អ្រេុណឈត្ច្ើនអ្នកមីង។ អ្ញ្ជ ឹងឈៅឈពលតដ្លម្ភនោរលុំបាកទាុំងអ្ស់
ហនឹង អ្នកមីងឆ្លងោត់វាមកដ្ល់ ច្ុំណុច្សពវនងៃហនឹងតដ្លវាលអត្បឈសើរជាងមុន អ្នក
មីងេិតថា អ្នកមីងបានឆ្លងោត់វាឈោយរឈបៀបណាតដ្រ? 

ខ្៖ ឈពលតដ្លខ្្ុុំឆ្លងោត់មក បានលអត្បឈសើរ ឈោយសារខ្្ុុំសាា ល់ពីដ្ុំណឹងលអរបស់
ត្ទ្ង់ ឈហើយឈពលតដ្លឈយើងឈគារពឈ្វើតាម ឈ្វើតាមដូ្ច្ឈយើងបង់ដ្ង្កវ យមួយភាេ
ដ្ប់ចឹ្ង ឈហើយោលតដ្លឈពលបង់ដ្ង្កវ យមួយភាេដ្ប់ ខ្្ុុំក៏អ្ត់ដឹ្ងថាខ្្ុុំត្តូវបង់
យា ងឈម ច្តដ្រ។ ខ្្ុុំអ្ត់ដឹ្ងឈទ្ ប ុតនេខ្្ុុំឈមើលប ោះេមពីរឈៅកនុងលូោ ុំពូកមួយហនឹង 
ឈយើងឈមើល ុំពូកទី្មួយហនឹងមករហូតមក ឈយើងឈឃើញឈហើយ។ ឈហើយដ្ល់ឈពល
ឈយើងឈមើលឈឃើញសសីេតដ្លត្កខ្េត់អ្ត់ឈហើយ ឈៅឈឆ្លៀតបង់ដ្ង្កវ យមួយភាេដ្ប់។ 
ខ្្ុុំចប់ឈសេើមឈរៀនឈ្វើច្ុំណុច្ហនឹង ឈហើយឈ្វើវាលអត្បឈសើរ។ វាឈ្វើឱ្យត្េួសារខ្្ុុំ្ូរធ្លរ 



ឈទាោះបីជាខ្្ុុំត្កយា ងណាក៏ឈោយ ខ្្ុុំជាមនុសេតដ្លអ្ត់...មុនមកឈយើងមិនលអឈទ្
ណ៎ា ឈយើងវាម្ភនកុំហុសឈហើយណា ប ុតនេឈពលតដ្លខ្្ុុំម្ភនមក ខ្្ុុំមិនតដ្លឈ្វើអ្វីឱ្យ
ម្ភនកុំហុសឈទ្ ខ្្ុុំលអម ង ចប់ម្ភនបេីមកតដ្លខ្្ុុំអ្ត់សាា ល់ត្ទ្ង់ឈទ្ណ៎ា ឈហើយដ្ល់
ឈពលខ្្ុុំសាា ល់ត្ពោះអ្ងា ខ្្ុុំោន់តតឈរៀនឈ្វើតតឈរៀនឈ្វើតាម ពីត្ពោះបនទូលរបស់ត្ទ្ង់ឈទ្ៀ
ត។ 

ក៖ បាទ្! អ្រេុណឈត្ច្ើនអ្នកមីង។ ចឹ្ងម្ភនន័យថាអ្នកមីងអាច្ឆ្លងោត់វា
ឈោយសារតតត្ពោះ ឈោយសារអ្នកមីងបាន... 

ខ្៖ ត្ពោះ ឈោយសារត្ពោះអ្ងានាុំឱ្យសាា ល់ពីដ្ុំណឹងលអរបស់ត្ទ្ង់។ ោលមុន ោល
ឈពលតដ្លខ្្ុុំអ្ត់ពីឪពុកម្ភេ យខ្្ុុំឈៅ ខ្្ុុំតតងតតបន់ត្ពោះអ្ងាថា៖ “ត្ពោះអ្ងាឈអ្ើយ  ួយ
កូនសង។ កូនរកអី្ ឱ្យរកបាន ឈហើយរកហនឹងឈោយសុច្រតិឈទ្ៀត” ឈហើយចិ្ញ្ច ឹមបង 
ចិ្ញ្ច ឹមបអូនខ្្ុុំ ឈហើយខ្្ុុំជាអ្នកចិ្ញ្ច ឹមឈេទាុំងអ្ត់។ ខ្្ុុំរកបាន ប ុតនេដ្ល់ឈពលខ្្ុុំរកបាន
ឈហើយ ខ្្ុុំមិនដឹ្ងថាឈយើងយកលុយឈៅណា ឈយើងមិនតសន ដ្ល់ឈពលឈយើងតសន
ឈៅ វាឈ្វើឱ្យឈយើងលៃឹតលៃង់ហាស៎ រកអី្ក៏មិនបាន ឈហើយធ្លល ក់ខ្លួនត្កចឹ្ងឈៅណ៎ា 
ឈហើយត្កហនឹងឈយើងអាច្ម្ភនរបស់លក់ចយតដ្រ ប ុតនេឈយើងអ្ត់ដឹ្ងថាលក់អី្ចយ
ឈទ្ ដូ្ច្លៃឹតលៃង់។ ឈពលតដ្លឈយើងសាា ល់ពីដ្ុំណឹងលអរបស់ត្ទ្ង់ ឈយើងបានឈរៀន 
ឈយើងបានសាា ល់ ឈយើងចប់ឈគារពតាម។ ឈគារពៗឈៅឈយើងម្ភន ីវតិតដ្លលអ
ត្បឈសើររាល់នងៃ។ 

ក៖ បាទ្! អ្រេុណឈត្ច្ើនអ្នកមីង។ ចឹ្ងឈតើអ្នកមីងដឹ្ងថាម្ភនអ្វីតដ្លឈ្វើឱ្យអ្នកមីង
ច្ងចុំជាឈេកនុង ីវតិរបស់អ្នកមីង? ដូ្ច្ជាោរឈរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬក៏ោរម្ភន
កូន ឬក៏បទ្ពិឈសា្ន៍អ្វីក៏ឈោយតដ្លអ្នកមីងេិតថាវាអ្ត់អាច្បុំឈភ្លច្បាន ឈ្វើឱ្យ



អ្នកមីងច្ងចុំជានិច្ច។ ឈទាោះបីជាោរសបាយ ឬក៏ជាោរឈកើតទុ្កអី្ក៏ឈោយ មីង
េិតថាម្ភនអី្ឈេតដ្រ? 

ខ្៖ ខ្្ុុំ ឈបើសិនជាកនុង ីវតិខ្្ុុំ មិនដឹ្ងថាខ្្ុុំច្ងចុំអី្តដ្លអាច្ ួយខ្្ុុំបាន ដូ្ច្ថាច្ង
ចុំជាងឈេ ម្ភនតតត្ពោះអ្ងា ឈៅកនុង ីវតិខ្្ុុំហ៎ា។ 

ក៖ បាទ្! ដូ្ច្ជាម្ភនបទ្ពិឈសា្ន៍ឈៅកនុង ីវតិហ៎ា ថាអ្នកមីងឆ្លងោត់មកដ្ល់
ឥឡូវឈនោះម្ភនអ្វីមួយតដ្លឈ្វើឱ្យអ្នកមីង អ្ត់អាច្បុំឈភ្លច្បាន ដូ្ច្ជាទាក់ទ្ងនឹង
 ីវតិរបស់អ្នកមីងផាទ ល់ហ៎ា? 

ខ្៖  ីវតិត្កលុំបាកឈយើងធ្លល ប់ឈហើយ ធ្លល ប់ឆ្លងោត់ឈហើយ។ 

ក៖ ទាក់ទ្ងនឹងោរសបាយរកីរាយក៏បានតដ្រ អ្នកមីងេិតថាឈពលណាតដ្លឈ្វើ
ឱ្យអ្នកមីងសបាយរកីរាយជាងឈេ? 

ខ្៖ តតច្ុំឈពាោះខ្្ុុំ ឈបើអ្ត់ម្ភនត្ពោះអ្ងា ខ្្ុុំអ្ត់សបាយឈទ្។ ឈបើខ្្ុុំម្ភនត្ពោះអ្ងា 
ឈទាោះបីជាខ្្ុុំពិបាកចិ្តតយា ងណា ក៏ខ្្ុុំម្ភនចិ្តតសបាយ។ 

ក៖ ចឹ្ងច្ឈមលើយរបស់អ្នកមីងបាននិយាយថាឈៅឈពលតដ្លសបាយជាងឈេេឺឈៅ
ឈពលតដ្លម្ភនត្ពោះ។ 

ខ្៖ ហនឹងឈហើយឈៅឈពលតដ្លម្ភនត្ពោះ ខ្្ុុំសបាយ ឈបើអ្ត់ម្ភនត្ពោះអ្ងា អ្ត់
សបាយ អ្ត់ម្ភនសបាយឈទ្ ដូ្ច្អ្ត់ម្ភនកតនលងណាតដ្លខ្្ុុំសបាយឈសាោះ។ 

ក៖ បាទ្ៗ! អ្រេុណឈត្ច្ើនអ្នកមីង។ ចឹ្ងោលពីឈៅឈពលតដ្លអ្នកមីងឈៅឈកមង ឈៅ
ឈពលតដ្លកុំពុងតត ុ្ំឈឡើងហនឹង ឈតើអ្នកមីងេិតថានឹងម្ភនអ្វីតដ្លអ្នកមីងច្ង់ឈ្វើ
ឈៅនងៃខាងមុខ្? ម្ភនន័យថាឈៅឈពលតដ្ល ុ្ំឈឡើង អ្នកមីងច្ង់ឈ្វើអ្វីមួយ ឬក៏រ ុំពឹង



ថានឹងឈ្វើអ្វីមួយឈទ្? អ្នកមីងធ្លល ប់ម្ភនបុំណងត្បាថាន តាុំងពីឈកមងមកឈទ្ ថាច្ង់ឈ្វើអ្វី
មួយឈទ្? 

ខ្៖ ម្ភនត្បាថាន ថាខ្្ុុំច្ង់បានត្កមុត្េសួារ ច្ង់បានត្កុមត្េួសារលអ។ ហនឹងកនុងចិ្តតខ្្ុុំ
ម ង តដ្លខ្្ុុំច្ង់បាន ច្ង់បានត្កមុត្េសួារ ឈហើយច្ង់បានសុភ្មងាល ច្ង់បាន
ឈសច្កេីលអ។ ហនឹងច្ុំណុច្ខ្្ុុំ តដ្លខ្្ុុំត្បាថាន ច្ង់បាន អ្ត់ម្ភនច្ង់បានអី្ខុ្សពីហនឹង 
ដូ្ច្ថាឱ្យខ្្ុុំច្ង់បានអី្ ដូ្ច្នឹកអ្ត់ឈឃើញ ម្ភនតតច្ុំណុច្ពីហនឹងតដ្លសុំខាន់កនុង
 ីវតិខ្្ុុំហ៎ា។ ទី្មួយេឺត្កុមត្េួសារហនឹងឈហើយ ត្កមុត្េសួារ ួប ុុំតម ឪ  ួប ុុំបងបអូន 
ត្កុមត្េួសារ។ ទី្ពីរហនឹង េឺកនុងចិ្តតខ្្ុុំម្ភនត្ពោះអ្ងា ដូ្ច្ជាខ្្ុុំអ្ត់ម្ភននឹកឃ ើញចង់ 
បានអី។ 

ក៖ មូលឃេតុអវីដែលឃ្វើឱ្យអនកមីងមានបំណងចង់បានក្កមុក្រសួារ? 

ខ៖ ខ្ុំអត់ែឹងឃម៉េច ប៉េុដនែឃៅកនុងចិតតខ្ុំស្រឡាញ់ក្កមុក្រួសារ។ 

ក៖ អនកមីងរិតថាមកពីអនកមីងឃ ើញការររ់ឃៅជាមួយឪពុកមាែ យអនកមីង ពួក 
គាត់របាយ ពួកគាត់ស្រឡាញ់កូន ឃេើយឃ្វើឱ្យអនកមីងមានបំណងស្រឡាញ់ 
ក្កុមក្រួសារ ឬក៏យ៉េងឃម៉េច? 

ខ៖ មា៉េ ក់បា៉េខ្ុំគាត់ គាត់ថាឃ ោះបីបែីក្បពនធគាត់មិនរូវស្រឡាញ់គាន ដមន ប៉េុដនែ 
គាត់ស្រឡាញ់កូនឃៅគាត់។ ប៉េុដនែចិតតខ្ុំរឺខ្ុំស្រឡាញ់ក្កមុក្រសួារ ឃពលដែលខ្ុំរក 
លុយបាន ខ្ុំរិតក្កុមក្រួសារខ្ុំ ខ្ុំមិនដែលរិតខលួនឯងឃេ។ 

ក៖ បាេ! អររុណឃក្ចើនអនកមីង។ ចឹងឃោយសារដតនូវអវីដែលខ្ុំបានរួរេនឹង 
បានរួរអនកមីងឃក្ចើនឃេើយ។ 



ខ៖ េនឹងឃេើយ! 

ក៖ អនកមីងរិតថាក្បដេលជាអាចឃៅមានអវីចំណុចណាឃសេងឃេៀតដែលអនកមីង 
ចង់ក្បាប់ ចង់និយយឃៅកាន់ការថតរឃមលងមួយេនឹងឃេអនកមីង? ជាចុងឃក្កាយ 
ឃេ? 

ខ៖ នឹកអត់ឃ ើញ!  

ក៖ នឹកអត់ឃ ើញឃេ! ចឹងអត់អីឃេអនកមីង! ជាចុងបញ្ច ប់ ខ្ុំរូមអររុណអនកមីង 
រក្មាប់ការអនុញ្ញា តដែលអនកមីងឱ្យខ្ុំ រំុរមាា រអនកមីងឃពលឃនោះ ឃេើយឃតើអនក 
មីងរិតយ៉េងឃម៉េចដែរ ឃបើរិនជាការថតរឃមលងមួយឃនោះវានឹងក្តូវបានោក់ឃៅឃលើ 
ឃវបសាយមួយឃែើមបឱី្យមនុរេ ំងអរ់ឃរអាចសាែ ប់ ឬក៏អនកមីងអាចសាែ ប់បាន 
ឃេើយឮការរមាា រមួយេនឹង? អនកមីងរិតយ៉េងឃម៉េចដែរ? អនុញ្ញា តឱ្យឃេ។ 

ខ៖ អត់អីឃេ! 

ក៖ បាេ! ចឹងអររុណឃក្ចើនអនកមីង។ ចឹងឃរេេំព័រមួយេនឹង រឃក្មាងមួយេនឹង
វាឃ ម្ ោះថាសាកលវេិាល័យក្ពីហយំុំង។ 

ខ៖ ចារ! 

ក៖ បាេ! ឃរឃ្វើរឃក្មាងមួយេនឹង។ ចឹងបន្ទា ប់ពីការរមាា រមួយេនឹង ក្បដេល 
នឹងឃរៀបចំោក់ឃៅកនុងឃវបសាយមួយេនឹង។ ចឹងអររុណឃក្ចើនអនកមីង ការរមាា រ 
របរ់ខ្ុំមានដតប៉េុណណឹ ង ឃេើយរូមជក្មាបលាអនកមីង៕ 

 


