
ការសំភាសន៍របស់ ផាត វណ្ណឌី 
ក៖អ្នកសំភាសន៍េឈា,-ះ គង់ សីហា ខ៖អ្នក្រត7វបានសំភាសន៍េឈា,-ះ ផាត វណ្ណឌី 

 

ក៖បបទ!សូមជំរបបសួរេលបកពូៃថ្ងេនះខ្ញុំមបនេសចក្តីសប្យរីករបយែមនែទនែដលបបនផ្តល់

កបរអនុញបតេដើម្បីេអបយខ្ញុំមកសំភបសន៍េលបកពូអញ្ចឹងណបស់េលបកពូ។ បបទ! េហើយសំរបប់ខ្ញុំ

ជបអ្នកសំភបសន៍េឈ្មបះថបគង់ សីហបេហើយសំភបសន៍េនះេនបៃថ្ងទី៩ ែខសីហប ឆ្នបំ២០១៦ែដល

េធ្វើេឡើងេនប CGF។ បបទ!សំរបប់េលបកពូវិញេលបកពូមបនេឈ្មបះអីែដលេលបកពូ។ 

ខ៖ផបត វណ្ណឌី។ 

ក៖ផបត វណ្ណឌីេលបកពូេណបះ។ 

ខ៖បបទ!។ 

ក៖បបទ!េហើយេយើងេធ្វើកបរសំភបសន៍េនះេដបយសកលវិទ្ល័យេនបសហរដ្ឋអបេមរិចណបស់

េលបកពូែដលមបនេឈ្មបះថបBYUហ្នឹងគបត់សុំសំភបសន៍សំរបប់សមបជិកេយើងទបំងអស់អញ្ចឹង

ណបស់ដម្បីទុក្ខជប្របវត្តមួយេដើម្បីទុក្ខេអបយកូនេចបជំនបន់េ្រកបយេនះជបពរជ័យសំរបប់ពួកគបត់

អ្នកជំនបន់េ្រកបយគបត់បបនស្តបប់សំេលងេលបកពូដឹងពីជីវ្របវត្តរបស់េលបកពូផងែដរអញ្ចឹង

ណបស់ពូ។ 

ខ៖បបទ!។ 

ក៖អញ្ចឹងេនបេពលសំភបសន៍េលបកពូអស់េហើយសំេលងែដលខ្ញុំសុំថតហ្នឹងេតើខ្ញុំអបចចូលេទប

ក្នុងេវបសបយរបស់ពួកខ្ញុំបបនេទ។ 

ខ៖បបនេតើបបន។ ខ្ញុំយល់្រពមេអបយ។ 

ក៖បបទ!េហើយេលបកពូេលបកពូមបនេឈ្មបះេហបេ្រកប េ្រកបពីេឈ្មបះេនះេទ។ 

ខ៖អត់មបនែតផបត វណ្ណឌីហ្នឹងឯង។ 

ក៖េហើយសំរបប់េលបកពូវិញែដលេរៀនភបសបេផ្សងេ្រកបពីភបសបែខ្មរេទ។ 



ខ៖មបន។ 

ក៖ពូេរៀនភបសបអីេគែដរ។ 

ខ៖េរៀនភបសបបបរបំង។ 

ក៖ភបសបបបរបំងពូេណបះ។ 

ខ៖អង់េគ្លស ចិនមួយចំនួន េវៀតណបសម។ 

ក៖ចុះេលបកពូេចះនិយបយភបសបទបំងអស់ហ្នឹងេទ។ 

ខ៖បបទ! េចះែតចិនខ្ញុំេនបេភ្លចេ្រចើន។ 

ក៖បបទ!េលបកពូ។ 

ខ៖េវៀតណបមខ្ញុំអបចនិយបយបបន។ 

ក៖អ៎! ចុះភបសបអង់េគ្លស បបរបំង។ 

ខ៖បបន។ 

ក៖បបនែដរេណបះពូេណបះ។ 

ខ៖បបន។ 

ក៖ល្អែមនែទន។ េហើយភបសបទបំងអស់េលបកពូេរៀនរឺមួយេលបកពូេចះតបំងពីតូចេលបកពូ។ 

ខ៖េរៀនតបំងពីេយើងេនបតូចរហូតដល់េយើងអបយុ២០ជបងេយើង។ 

ក៖េហើយខ្ញចង់សួរសំនួរេលបកពូខ្លះេទៀតថបេតើេលបកឥឡូវហ្នឹងេលបកពូអបយុបុ៉ន្មបនេហើយ

េលបកពូ។ 

ខ៖អបយុេបើគិតេទប១៩៥៩ េបើគិតេទប៥៧។ 

ក៖េហើយេលបកពូេកើតេនបៃថ្ងែខឆ្នបំណបែដរ។ 

ខ៖ៃថ្ង០១ ែខមករប ឆ្នបំ១៩៥៩។ 

ក៖េហើយេលបកពូេកើតេនបទីកែន្លងណបែដរ។ 



ខ៖្រសុកកំេនើតរបស់ខ្ញុំគឺថបេនបកំពត់េនបះេទបុ៉ែន្តខ្ញុំេនបភ្នំេពញេនះេកើតេនបកំពត។ 

ក៖េកើតេនបកំពតេណបះ។ 

ខ៖បបទ!។ 

ក៖បបទ!ហ្នឹងេហើយេកើតេនប្រសុកណប។ 

ខ៖េនប្រកុងែកបម៉ង។ 

ក៖្រកុងែកបេណបះ។ 

ខ៖បបទ! ្រកុងែកប។ 

ក៖បបទ! េលបកពូ្របសិនជបតបមសត្វវិញេលបកពូសត្វអីេគែដរ។ 

ខ៖បបទ!។ 

ក៖តបមឆ្នបំសត្វ។ 

ខ៖ឆ្នបំឆ្លូវ។ 

ក៖ឆ្នបំឆ្លូវេលបកេណបះ។ 

ខ៖បបទ! ឆ្នបំឆ្លូវ។ 

ក៖េហើយអញ្ចឹងវិញសំរបប់ដូចជបអបពបហ៍ពិពបហ៍ចុះេលបកែដលេរៀនអបពបហ៍ពិពបហ៍មក។ 

ខ៖ខ្ញុំេរៀបេនបឆ្នបំ១៩៨៧។ 

ក៖១៩៨៧េណបះេលបកពូ។ បបទ! េហើយេលបកពូេរៀបចំហ្នឹងេរៀបេនបណបដឬរ។ 

ខ៖ខ្ញុំេរៀបផ្ទះេនប្រសុកកំេនើតហ្នឹងម៉ង អ៎! េរៀបេនបភ្នំេពញ្រចលំ។ េរៀបេនបភ្នំេពញជិតេពទ្យចិន

សង្កបត់េលខ៦។ 

ក៖េហើយេលបកពូកបរេនបឆ្នបំណបេលបកពូ។ 

ខ៖១៩៨៧។ 



ក៖េហើយេពលែដលពូេរៀបកបរអបពបហ៍ពិពបហ៍េដបយឳពុកម្តបយជបអ្នកេរៀបទុក្ខដបក់េអបយ

េលបកពូរឺក៏េលបកពូេរៀបកបរេដបយខ្លួនឯង។ 

ខ៖បងប្អូនេរៀបចំេអបយ។ 

ក៖េហើយេលបកពូមបនផ្តល់បណ្ដាកបរដល់្រគួសបរេលបកពូេទេពលហ្នឹង។ 

ខ៖េពលហ្នឹងបណ្ដាកបរេអ្ហ៎!។ 

ក៖បបទ!។ 

ខ៖មបនេតើកបលេនបះេភ្លចេទបមិនដឹងបុ៉ន្មបន។ របងេភ្លចេហើយយូរេហើយ។ 

ក៖បបទ! ចុះេលបកពូអបចជួយ្របបប់ខ្ញុំខ្លះៗេដើម្បីទុក្ខេអបយកូនេចបេលបកពូស្តបប់េនបជំនបន់

េ្រកបយណបស់។ 

ខ៖បបទ!។ 

ក៖កបរេស្នហបឳពុកម្តបយគបត់រេបៀបណប។ 

ខ៖ឳពុកម្តបយខបង្រសីេគអត់មបនថបអីេទេគយល់្រពមេគជួយអបអរសបរេទេយើងេនបេពល

ែដលេយើង្រសលបញ់កូនេគណបស់ហ្នឹងេហើយអញ្ចឹងេគឯកភបព្របពន្ធខ្ញុំេនះក៏្រសលបញ់ខ្ញុំែដរ

អបចេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍េទបជបមួយគ្នបបបន។ 

ក៖បបទ! េលបកពូ។ 

ខ៖ហ្នឹងេហើយរហូតបបនកូនពីរ។ កូនពីរហ្នឹងកូន្របុសមួយ កូន្រសីមួយ កូនចុងេ្រកបយេពប

ែដលវបស្តបប់បបត់េទប កំុអី្រតូវបបនបី។ 

ក៖េហើយេលបកពូបបនជួបអ្នកមីងេនបកែន្លងណបែដល។ 

ខ៖ជួបេពលែដលខ្ញុំមកេនបភ្នំេពញេនបែក្បរគ្នបស្គបស់គ្នបេហើយទំនបក់ទំនង់គ្នបេទប។ 

ក៖េហើយេលបកពូបបនេឃើញចំនុនពិេសសកែន្លងណបខ្លះពីអ្នកមីងបបនេលបកពូបបនេរៀបកបរ។ 



ខ៖េពលេនបះខ្ញុំបបនេឃើញគបត់មបនចំនុចល្អសំរបប់ខ្ញុំគឺថបគបត់សុភបពេរៀបសបរ េហើយណបមួយ

កបរេចះដឹងរបស់គបត់អបចសមល្មមែដលអបចេអបយខ្ញុំចបប់អបរម្មណ៍អបចរស់េនបជបមួយគ្នបបបន

រហូតដល់អបវសបនៃនជីវិត។ 

ក៖បបទ! េលបកពូេនបក្នុងឆបកជីវិតរបស់េលបកពីហ្នឹងេរៀបកបរបបនែដរម្តង។ 

ខ៖ម្តងគត់មិនមបនពីរដងេទ។ 

ក៖បបទ! េលបកពូហ្នឹងេហើយចុះសំរបប់េលបកពូេលបកពូមបនបងប្អូនបុ៉ន្មបននបក់ែដរ។ 

ខ៖បងប្អូនខ្ញុំមបន្របបំមួយនបក់ទបំងខ្ញុំសរុប៦នបក់។ 

ក៖បបទ!។ 

ខ៖ខ្ញុំបងេគបង្អស់បន្ទបប់មកប្អូនខ្ញុំ្របុសពីរ្រសីបួន្របបំមួយនបក់េនបទបំងអស់។ 

ក៖េលបកពូអបចេរៀបរបប់េឈ្មបះបន្ទបប់អបយុ។ 

ខ៖ខ្ញុំេភ្លចខ្លះេហើយអបយុគបត់ប្អូន្រសីទី២ ្របែហលជបអបយុ៥០អីេហើយ។ 

ក៖គបត់េឈ្មបះអីែដរពូ។ 

ខ៖ផបត ណបយ។ 

ក៖ចុះបន្ទបប់េទៀត។ 

ខ៖ផបត ហួយ។ ្របែហលជបអបយុខ្ទង់៤៧េហើយ។ 

ក៖បន្ទបប់េទៀត។ 

ខ៖បន្ទបប់េទៀត៤៥ឆ្នបំ។ 

ក៖េឈ្មបះអីេគពូ។ 

ខ៖ផបត ឡបន។ ផបត េលង ្របែហលខ្ទង់៣៣ឆ្នបំេហើយប្អូនេពបមួយេទៀតប្អូន្រសីេពបខ្ទង់៣៨

ឆ្នបំ។ 

ក៖គបត់េឈ្មបះងីេគែដលេលបកពូ។ 



ខ៖ផបត ចន្ទ័លបប។ 

ក៖េហើយរបល់ៃថ្ងគបត់េនបភ្នំេពញរឺេនបតបមេខត្ត។ 

ខ៖េនបភ្នំេពញ។ 

ក៖េនបភ្នំេពញទបំងអស់។ 

ខ៖បបទ! េនបភ្នំេពញទបំងអស់។ 

ក៖េហតុអីបបនជបេលបកពូផ្លបស់ប្តូរពីេនបតបមេខត្តមកេនបភ្នំេពញវិញ។ 

ខ៖តបំងពីខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយបយ្របបប់អញ្ចឹងថបខ្ញុំេនបេចញពី្រសុកកំេណើតមកខ្ញុំេនបតូចៗេហើយខ្ញុំមក

េនបជបមួយជីតបេនបផ្រចបស់េនះ។ 

ក៖បបទ!។ 

ខ៖េនបផ្រចបស់រហូតដល់ខ្ញុំតូចខ្ញុំេរៀនបបនេ្រជប្រជះេទបខ្ញុំេនបហ្នឹងរហូតេទបេហើយប៉បម៉បក់ខ្ញុំប្អូន

ខ្ញុំគបត់េនបេណបះេលើកេលងែតខ្ញុំម្នបក់ឯងេទេនបភ្នំេពញរហូតដល់ែបកពុលពតម៉ង។ 

ក៖ចុះេលបកបបនចបំអីខ្លះែដលអំពីរឳពុកម្តបយរបស់េលបកពូ េលបកពូអបចជួយ្របបប់អំពីភបព

ដូចថបទុក្ខធុរះរបស់ពួកគបត់។ 

ខ៖ហ្នឹងេហើយទុកធុរះរបស់ឳពុកម្តបយខ្ញុំគឺថបគបត់ល្អជបមួយគ្នបគបត់្រសលបញ់គ្នបគបត់េចះែថទបំ

គ្នបគបត់េចះេមើលកូនេចបបបនល្អេហើយណបមួយគបត់មបនភបពកបររស់េនបរបស់គបត់មបនសុភ

មង្គលល្អអត់មបនបញ្ហបអីេទហ្នឹងេហើយរហូតដល់គបត់ស្លបប់ម្តបយខ្ញុំស្លបប់្របែហលខ្ទង់៥ឆ្នបំ

េហើយស្លបប់េនបភ្នំេពញ។ 

ក៖អ៎!។ 

ខ៖ឳពុកខ្ញុំសប្លប់ឆ្នបំ១៩៧២។ម្តបយខ្ញុំស្លបប់ខ្ទង់២០០៨ រឺ២០១០ ខ្ញុំេភ្លចបបត់េទប។ 

ក៖បបទ! េលបកពូ។ 

ខ៖៦ឆ្នបំខ្ទង់២០១០។ 

ក៖អ៎! េលបកពូចបំថបឳពុកម្តបយេលបកពូគបត់េកើតេនបណបេលបកពូ។ 



ខ៖អ៎ូ! គបត់េកើតេនបេខត្តកំពត។ 

ក៖េខត្តទបំងអ្នកមីងេណបះ។ 

ខ៖បបទ!។ 

ក៖េហើយគបត់មបនអបយុបុ៉ន្មបនេលបកពូ។ 

ខ៖អ៎ូ! ម្តបយខ្ញុំមបនអបយុ្របែហលជបខ្ទង់៨៤។ ឳពុកខ្ញុំអបយុកបលហ្នឹងគបត់ស្លបប់ឳពុកខ្ញុំស្លបប់

មុខ្របែហលជបខ្ទង់អបយុ៥៣។ 

ក៖េហើយគបត់េឈ្មបះអីេគខ្លះេលបកពូ។ 

ខ៖គបត់េឈ្មបះផបត េសងឳពុកខ្ញុំ។ ម្តបយខ្ញុំេឈ្មបះមបស េម៉ងយី។ 

ក៖េម៉ងយី។ 

ខ៖បបទ!។ 

ក៖បបទ! េហើយអឺឳពុកម្តបយេលបកពូកបត់េធ្វើកបរអីេគែដកេលបកពូ។ 

ខ៖អ៎! គបត់អ្នកជំនួញគបត់រកសុីគបត់េបើេភបជនីដ្ឋបន េបើកេភបជនីដ្ឋបនបបរបំង។ 

ក៖អ៎!។ 

ខ៖ហ្នឹងេហើយគបត់េធ្វើគបត់េបើកេភបជនីដ្ឋបនលក់បបយបបរបំងបបយអីហ្នឹង។ 

ក៖ហ្នឹងេហើយពូេណបះេបើកេនបេឆ្នរែកបហ្នឹងម៉ង។ 

ក៖អញ្ចឹងេណបះ។ 

ខ៖បបទ!។ 

ក៖ចុះជីដូនជីតបេលបកពូវិញេលបកពូចបំគបត់អត់។ 

ខ៖អ៎! ជីដូចជីតបខ្ញុំគបត់អត់មបនេធ្វើអីេទគបត់ជបអ្នកកសិករេទដបំេធ្វើចំកបរេធ្វើអីណបស់។ 

ក៖បបទ!។ 

ខ៖ហ្នឹងេហើយគបត់ជបអ្នកេធ្វើចំកបរ។ 



ក៖បបទ! ពីមុខភបគេ្រចើនចបស់ៗជំនបន់មុខគបត់េ្រចើនជបកូនកបត់អី។ 

ខ៖ហ្នឹងេហើយកូនកបត់ចិន។ 

ក៖កូនកបត់ចិនេលបកពូេណបះ។ 

ខ៖បបទ!។ 

ក៖េហើយេលបកពូចបំអបយុពួកគបត់េទ។ 

ខ៖អបយុគបត់កបលេណបះគបត់ស្លបប់ខ្ទង់អបយុតបខ្ញុំស្លបប់អបយុ៧០ជបងេហើយ។ 

ក៖បបទ! ពូ។ 

ខ៖េហើយយីខ្ញុំស្លបប់្របែហលជបខ្ទង់អបយុ៧០អីហ្នឹង។ 

ក៖ខ្ទង់៧០។ 

ខ៖គបត់ចបស់ណបស់េហើយ។ 

ក៖ពូចបំេឈ្មបះពួកគបត់េទ។ 

ខ៖អ៎! ឳពុកជីតបហ្នឹងគបត់េឈ្មបះហូ េម៉ង។ េហើយយីខ្ញុេំឈ្មបះេដៀវ តប។ 

ក៖េដៀវតប។ េហើយអញ្ចឹងពួកគបត់ែដលេទប្របេទសេ្រកបអត់។ 

ខ៖គបត់អត់ែដលេទប្របេទសេ្រកបេទ។ 

ក៖អត់ែដលេទបេទេណបះពូេណបះ។ 

ខ៖ហ្នឹងេហើយអត់ែដលេទបេទ។ 

ក៖េហើយគបត់េរៀនភបសបអីេ្រកបពីភបសបែខ្មរេទ។ 

ខ៖អត់េទ។ កបត់អត់ែដលេរៀនេទគបត់េរៀនែខ្មរសម្ម័ញធម្មតបអត់េចះអក្សរេទ។ 

ក៖បបទ! េលបកពូ។ 

ខ៖ហ្នឹងេហើយ។ 



ក៖ចុះសំរបប់េលបកពូវិញឆបក់ជីវិតេលបកពូតបំងពីេលបកពូតូចរហូតដល់េលបកពូធំេលបកពូបបន

ឆ្លងកបត់អ្វីខ្លះេនបក្នុងជីវិត។ 

ខ៖េលបកពូឆ្លងកបត់មបនេ្រចើនឆ្លងកបត់ទបំងពីតូចេរៀនេនបបថមសិក្រហូតដល់្របលងចូលអនុ

វិទ្ល័យ្របលងេហើយ្របលងជបប់ឌីភ្លូមេហើយេរៀនេនបសុីសុវបតេនះ្របលងបបក់ឌុបជបប់ឆ្នបំ

១៩៦៩។ 

ក៖ពូកបលហ្នឹងេរៀនេនបណបវិញពូ។ 

ខ៖េរៀនេនបសុីសុវបត។ 

ក៖សុីសុវបតេនបភ្នំេពញេយើងហ្នឹង។ 

ខ៖បបទ!។ 

ក៖េហើយពូេរៀនហ្នឹងបបនចប់ថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបនេហើយពូ។ 

ខ៖ថប្នក់ទី១២។ 

ក៖ថប្នក់ទី១២ពូេណបះ។ 

ខ៖១២បបក់ឌុប។ 

ក៖បបទ! េហើយេលបកពូែដលអញ្ចឹងេពលេលបកពូេពលេរៀនហ្នឹងេរៀនភបសបែខ្មររឺក៏េរៀនភបសប

េផ្សង។ 

ខ៖កបលេនបះេរៀនភបសបែខ្មរេហើយហ្នឹងបបរបំងេហើយនិងអង់េគ្លស។ 

ក៖ហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖បបទ!។ 

ក៖េហើយេលបកពូែដលអេញ្ចើញេទប្របេទសេផ្សងេទ។ 

ខ៖ែដលខ្ញុំធប្លប់េទបេវៀតណបមឆ្លងកបត់េទបេវៀតណបមេហើយៃថមិនបបនេទបេទេហើយជបពិេសស

បបរបំងកបលេនបះេរៀបចបំេទបែដលែតមិនបបនេទបេទៀត។ 



ក៖បបនែតេទប្របេទសេវៀតណបមែតមួយេទ។ េលបកពូអេញ្ចើញេទបេវៀតណបមេទបេធ្វើអីេគែដល

េលបកពូ។ 

ខ៖េទបរកេធ្វើជំនួនេនបេនបះរកសុី។ 

ក៖រកសុីបបទ!េលបកពូហ្នឹងេហើយ។ េហើយចុះេនបេពលែដលេលបកពូកបលពីេលបកពូេនបតូច

រហូតបចបប់េផ្តើមអ៎ចុះេលបកពូឆ្លងកបត់សម័យពុលពតែម៉ន។ 

ខ៖ពុលពតេនបតូច។ 

ក៖ចុះមុខពុលពតេលបកពូេធ្វើអីេគវិញ។ 

ខ៖ពីមុខពុលពតខ្ញុំេធ្វើេនបក្នុងសហ្រគបសមួយេហបថបអបរុននីហបរុន(Business)េហើយជបពិេសស

ខ្ញុំេរៀបចបំកបរងបរមួយេទៀតេនប្រសុកេនបខបងទេន្ល។ 

ក៖េពលសម័យេនបះេលបកពូអបយុបុ៉ន្មបនេហើយ។ 

ខ៖អបយុខ្ទង់២០ជបង។ 

ក៖២០ជបងកំពុងែតេពញស្អបត។ 

ខ៖កំពុងែតេពញស្អបត។ 

ក៖បបទ! េហើយេលបកពូេពលហ្នឹងេលបកពូអត់ទបន់សំលឹងមបនសង្។ 

ខ៖អត់េទអត់មបននឹងេឃើញេទ។ េដើរេលងែដរក្នុងលក្ខណះចុះពីកបរងបរេដើរស្តបប់េភ្លងតបមរំាកប

សបលអី(កែន្លងផឹក្រសប)។ 

ក៖ែតអត់ទបន់មបនសង្រេទ។ 

ខ៖ហ្នឹងេហើយខ្ញុំធ្លបប់ចូលថ្កបឈូកមបសខ្ញុំធ្លបប់ចូលជិតេ្រជបយចង្វបបន្ទបប់មកេនបមុខវបំងថ្កបរបំ

ទឹករបំមបនរស់េសរីសុធបអីេ្រចៀងណប់។ 

ក៖បបទ!។ 

ខ៖ហ្នឹងេហើយខ្ញុំចូលចិត្តស្តបប់េភ្លង។ 

ក៖អញ្ចឹងេនបេពលែដលសម័យពុលពតវិញេលបកពូេនបណបវិញ។ 



ខ៖សម័យពុលពតគឺថបរត់ដល់ែ្រពកៃ្រជេកបះធំ។ 

ក៖េពលែដលេលបកពូអេញ្ចើញេទបេណបះទបំង្រគួសបរ។ 

ខ៖េទបអ្នកឯងគត់។ 

ក៖ចុះ្រកុម្រគួសបរេទបណបេលបកពូ។ 

ខ៖ែបកបបក់គ្នបអស់។ 

ក៖អញ្ចឹង។ 

ខ៖មិនដឹងេនបណបេទ។ 

ក៖េហើយេពលែដលសម័យពុលពតចប់េទបជួបគ្នបអត់េទ។ 

ខ៖ជួបេនបភ្នំេពញហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖អ៎! អញ្ចឹង!។ 

ខ៖ហ្នឹង។ 

ក៖េលបកពីេធ្វើេម៉ចបបបនជួបគ្នបវិញេទប។ 

ខ៖េយើង្រសបយ្រជបវរកដំណឹងេនះបងប្អូនេនបកែន្លងណបេយើងេចះែតសួរនបំគបត់ណបស់គបត់

ដឹងថបអ្នកេនះេនបណបអី។ 

ក៖អ៎!យល់េលបកពូហ្នឹងេហើយអញ្ចឹងេពលសម័យពុលពតេលបកពូេនបែតអ្នកឯងេទ។ 

ខ៖បបទ!។ 

ក៖បបទ! េលបកពូមបនភបពលំបបកេម៉ចែដល។ 

ខ៖កបលេនបះអត់មបនភបពអីលំបបកេទ្រគបន់ែតថបមបនមិត្តភ្រក្ត័េ្រចើនេនបជបមួយេយើងដូចថប

្រសលបញ់គ្នបដូចបងប្អូនែដរអ្នកខ្លះក៏ធប្លប់េធ្វើកបរេនបែក្បរៗអញ្ចឹងេទបជបមួយគ្នបអញ្ចឹងណបស់

េយើងអបចែថទបំជបមួយគ្នបែតពួកេនបះេគេទបេ្រកបអស់េហើយខ្លះេគេទបអូ្រស្តបលី ខ្លះេទបកបនណប

ដប ខ្លះេទបអបេមរិច ខ្លះេទបបបរបំងេទបអស់រលីញេហើយ។ 



ក៖ចុះេម៉ចថបេលបកពូអត់អេញ្ចើញេទប។ 

ខ៖ថបពូថបេអបយេទបមុខចុះចបំពូេទបតបមេ្រកបយដល់អញ្ចឹងវបហួសេពលេយើងជួបឳពុកម្តបយ 

ម្តបយេយើងចបស់េហើយប្អូនអត់សូវមបនកបរងបរេធ្វើេទៀតវបេនបតូចដល់អញ្ចឹងអត់ដបច់ចិត្តេទប

េចបលវបេទកបលហ្នឹងខ្ញុំេរៀបចបំេទបអូ្រស្តបលីរួចេហើយហ្នឹងេហើយេ្រពបះខ្ញុំបបនទំនបក់ទំនង់េទប

អ្នកអូ្រស្តបលីខបងអិនេតប្របេវសន៍បបនទបក់ទងខ្ញុំទបក់ទង់ខ្លបំងណបស់។ 

ក៖បបទ! ខ្ញុំយល់េហើយេលបកពូអបច្របបប់អំពីជីវ្របវត្តិសែង្ខបបែន្ថមេទៀតបបនអំពីកបរឈឺចបប់។ 

ខ៖កបរឈឺចបប់របស់ខ្ញុំជំនបន់ពុលពតហ្នឹងជយបកបរលំបបកែមនដូចថបហូបចុងេធ្វើេអបយេយើង

ទបស់នឹងកំលបំងកបយរបស់េយើងេហើយណបមួយជបពិេសសេយើងែដលេយើងធ្លបប់េរៀនសូ្រតដូច

ថប្រសណុកសុខសួលអត់មបនកបរលំបបកអញ្ចឹងណបស់េហើយេចះែតតស៊ូេបើេយើងមិនេចះតស៊ូ

េយើងស្លបប់េនបេពលេនបះែដលេហើយេយើងេចះែតភ(កុហក)កបលហ្នឹងអត់កុហតេទក៏េយើង

ស្លបប់ែដរេយើង្រតូវមបនល្បិចភវបបបនេយើងរស់។ 

ក៖ភេម៉ចវិញ។ 

ខ៖ភដូចថបអត់មបនេធ្វើអីេទេបើសិនថបេយើងេធ្វើកបរេនះេធ្វើកបរេនបះវបដឹងថបេយើងអ្នកេចះដឹងវបសំ

លបប់េយើងេចបលអញ្ចឹងេយើងេធ្វើជបអ្នកលបងចបនេនបេភបជនីដ្ឋបនអញ្ចឹងអត់ដឹងអីេគថបអញ្ចឹង

ណបស់ជួយកបរអញ្ចឹងេហើយសួរេយើងថបស្គបល់ស្នងកបរពួកឡុនណុលេ្រពបះទីតបំងេគធំណបស់

អត់ែដលេទបជិតេទពីអីេគេធ្វើរបងជិត្របេឡបះេបើេយើង្របបប់ថបធប្លប់ចូលធ្លបប់ទំនបក់ទំនងអញ្ចឹង

្របែហលជបេយើងរត់រស់េទេគយកេយើងេទបសំលបប់េចបលេហើយ។ 

ក៖អញ្ចឹងេនបេពលសម័យពុលពតេលបកពូមបនបបត់បង់្រកុម្រគួសបរអត់។ 

ខ៖្រកុម្រគួសបរគ្មបនបបត់។ បបត់ពូមួយ។ ពូបេង្កើតខបងម្តបយណបស់។ គបត់្រតូវស្លបប់ជបពិេសស

បងប្អូនខបងជីដូចមួយឳពុកមបនបងប្អូនជីដូចស្លបប់េ្រចើនែដលបុ៉ន្មបននបក់៤នបក់ែដរ។ 

ក៖បបទ! េលបកពូ។ េហើយបន្ទបប់ពីសម័យពុលពតមកេលបកពូេនបម្តុំណបវិញ។ 

ខ៖សម័យពុលពតមករស់ផុតពីពុលពតមកេចញពីែ្រពកៃ្រជមកភ្នំេពញមកដូចថបេយើងរស់េនប

ដំបូងេយើងអត់មបនេគបលេដបេទេនបតបមផ្ទះមិត្តភ្រក្ត័អញ្ចឹងេទបរស់្រគួសបរេឃើញដល់េពលរក



្រគួសបរេឃើញអញ្ចឹងេទបក្នុងឆ្នបំ១៩៨២ខ្ញុំរកេឃើញខ្ញុំេនបេពទ្យចិនេនះេនបឥឡូវផ្ទះខ្ញុំេនបេពទ្យចិន

េនះធំបុ៉ណ្ណបបុ៉នណីវីឡបមួយ។ 

ក៖អញ្ចឹងេណបះ។ 

ខ៖្របែហលជបេគេអបយមួយលបនែដលហ្នឹង។ 

ក៖អញ្ចឹង។ 

ខ៖បបទ!។ 

ក៖េហើយដល់េពលបន្ទបប់ពីសម័តពុលពតមកេលបកពូេធ្វើកបរងបរងីេគែដរ។ 

ខ៖កបរងបរខ្ញុំចូលេធ្វើេ្រចើនកបរងបរខ្ញុំចូលដូចជបចូលដំបូងគឺថបខ្ញុំេនបជបមួយពួកបបរបំងេធ្វើខបង

្រពលបនយន្តេហបះ េហើយេ្រកបយមកឆ្នបំ១៩៩៧មបនបញ្ហបគឺថបមបន្រពឹតិកបរណ៍មិនល្អ្រតូវែបក

អញ្ចឹងេទប្រតូវលំសបយ(លបឈប់ពីកបរងបរ)អញ្ចឹងខ្ញុំចប់ពីហ្នឹងេទបផ្អបក់ពីកបរែដលខ្ញុំចូលេធ្វើកបរ

េនប្រពលបនយន្តះេ ោ ះមកខ្ញុំចូលេទបខបង ណបឌីតបលក់កំុព្យូទ័រចូលេធ្វើបបនរយះបុ៉ន្មបនឆ្នបំមកខ្ញុំ

ចូលPCCវិញចូលេធ្វើបបន៨ឆ្នបំខ្ញុំចប់មកបបនខ្ញុំឈប់សំរបក់បបនខ្ញុំេរៀបចំរកកបរងបរអីេធ្វើេផ្សងៗេធ្វើ

េទៀតេធ្វើកបរកំបិុកំបុ៉កេទបេហើយសំរបក់េនបផ្ទះេហើយរហូតដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំេឃើញថបអបយុកបន់ែត

េនះេហើយបបនខ្ញុំចបប់េផ្តើមេធ្វើកបរងបរផ្ទះវិញ។ 

ក៖ចបប់េផ្តើមេធ្វើកបរងបរផ្ទះវិញេនបះពូេណបះ។ 

ខ៖បបទ!។ 

ក៖បបទ! េលបកពូហ្នឹងេហើយមកដល់េពលចុះបបនេឃើញភបពខុសែភ្លកេនបក្នុងជីវិតេលបកពូេទ

បន្ទបប់ពីមុខមកដល់េពលហ្នឹងខុសគ្នបេម៉ចែដរេលបកពូ។ 

ខ៖ខុសែភ្លកេ្រចើនែដលជីវិតរស់េនបរបស់ខុសែភ្លក្រតង់ថបមិនដូចពីមុខមិនដូចពីរយះេពល

បុ៉ន្មបនឆ្នបំែដលេយើងកបរចបយវបយកបរហូបចុកអីមិនបបនល្អដូចពីមុខេទណបស់្រគបន់ែតថបេយើង

កបរងបរអីក៏េដបយ្រកុម្រគួសបរបបនបុ៉ណ្ណឹងគឺមិនអីេទហ្នឹងអបចរស់បបន។ 

ក៖ហ្នឹងេហើយេលបកពូ។ 

ខ៖េហើយកូណេចបវបមបនកបរងបរេធ្វើវបផ្ទបល់ខ្លួនវបមបនសបលបេរៀនតបមែតវបេទប។ 



ក៖េហើយេលបកពូបបនន័យថបចុះ្រកុម្រគួសបរេលបកពូវិញអ្នកមីងមបនេឈ្មបះអីែដរលេលបកពូ។ 

ខ៖េខៀវ សុគុណណបរី។ 

ក៖េហើយគបត់មបនអបយុបុ៉ន្មបនេហើយ។ 

ខ៖គបត់មបនអបយុ៥០។ 

ក៖ចុះកូនេលបកពូពីរនបក់ហ្នឹងគបត់មបនេឈ្មបះអីេគខ្លះេលបកពូ។ 

ខ៖វបន ឌីយួសដបវីន។ វបន ឌីយួសដបទីជបបងរបស់វបន ឌីយួសដបវីន។ 

ក៖ពួកគបត់អបយុបុ៉ន្មបនេលបកពូ។ 

ខ៖អ៎! វបន ឌីយួសដបទីហ្នឹងខ្ទង់អបយុ២៦េហើយ វបន ឌីយួសដបវីនគឺ្រសីអបយុ២៤េហើយ។ 

ក៖េហើយសំរបប់េលបកពូវិញែដលេធ្វើែ្រសចំកបរេទពូ។ 

ខ៖ធ្លបប់េធ្វើ។ 

ក៖ធ្លបប់េធ្វើេនបណបវិញ។ 

ខ៖ធ្លបប់េធ្វើតបមកបលជំនបន់េនបះជំនបន់ពុលពតម៉ងេចះែតេធ្វើតបមេគតបមឯងេទប។ 

ក៖អញ្ចឹងេចះស្ទបត់េទពូ។ 

ខ៖មិនស្ទបត់អីបុ៉ន្មបនេទ។ ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖េហើយេនបេពលអឺេលបកពូមបនជំនបញអីក្នុងខ្លួនេលបកពូេទ។ 

ខ៖ជំនបញេបើតបមពិតមិនជបច្ស់េទជំនបញមបនែតខបងទីផ្រជំនបញែដលខ្លបំង ទីផ្រគឺ

ជំនបញខ្លបំងក៏បុ៉ែន្តកបរេរៀបចំជីវិតរស់េនបដូចជបទំនបក់ទំនបក់ខបងេ្រកប។ 

ក៖បបទ!េលបកពូហ្នឹងេហើយេពលទំេនរេលបកពូែដលេធ្វើម្ហូបេអបយអ្នកមីងេទ។ 

ខ៖ែដលេធ្វើេតើខ្ញុំធ្លបប់េធ្វើ។ 

ក៖ពូពូែកេធ្វើម្ហូបេទ។ 



ខ៖មិនសូវជបពូែកបុ៉ែន្តេទ្រគបន់ែតេបើសិនជបេយើងខិតខំអបចេ្រពបះឳពុកេយើងធ្លបប់មបនឌុង(ពូែក

េធ្វើ)ខបងហ្នឹងណបស់គបត់ដឹងគបត់អីក៏គបត់េចះេធ្វើែដលគបត់ដឹងទបំងអស់។ 

ក៖េលបកពូម្ហូបែដលេលបកពូចូលចិត្តជបងេគអីេគ។ 

ខ៖មបនែតេស្ងប្រតី េស្ងប្រជក់ េស្ងបអីតិចតួចេចៀនឆបអីតិចតួច។ 

ក៖េលបកពូែដលេលបកពូទំេនរេលបកពូែដលអេញ្ចើញេដើរេលងតបមេខត្តតបមអីេទ។ 

ខ៖មបនទំេនរមបនែដលេតើេដើរេលងតបមេខត្តេទប្រសុកកំេណើតេទបអីហ្នឹងេហើយេទបេឆ្នរសមុ្រទ

េទបអីហ្នឹងេហើយរឺមួយេយើងេទបជួបជំុបងប្អូនជីដូនមួយេនបហ្នឹងខ្លះេទបណបស់។ 

ក៖ចុះេពលេលបកពូេពលែដលេលបកពូែដលេចះេធ្វើឩបករណ៍េភ្លងែដលេចះេ្រចៀងអី។ 

ខ៖ឩបករណ៍េភ្លងខ្ញុំេចះេលងគីតប េចះេ្រចៀងែតខបនយូរេហើយកបលជំនបន់ខ្ញុំេនបេរៀនខ្ញុំអបច

មបនេធ្វើជបពិធីPartyអីតូចតបចអីសំរបប់មិត្តភ្រក័្តដូចជបអ្នកដូរត្រនី្តេនប្រសុកបបរបំង។ 

ក៖បបទ! េលបកពូហ្នឹងេហើយដូចជបចំែណកេលបកពូែដលេធ្វើផ្ទះេធ្វើអីេទ។ 

ខ៖ផ្ទះខ្ញុំធ្លបប់េធ្វើែដលេធ្វើវបមិនស្ទបត់េទបុ៉ែន្តេយើងអបចដឹងពីរេបៀបេធ្វើហ្នឹងេហើយេយើងអបចដឹង

រេបៀបអេញ្ចកែតេយើងមិនែដលផ្ទបល់ៃដ។ 

ក៖ចុះផ្ទះេនបរបល់ៃថ្ងហ្នឹងពូជួលេគេធ្វើរឺេលបកពូេធ្វើខ្លួនឯង។ 

ខ៖ខ្ញុំជួលេគេទអត់មបនេធ្វើេទខ្ញុំជួលេគ។ 

ក៖េគជួលេអបយម៉ងេណបះ។ 

ខ៖បបទ!។ 

ក៖បបទ! េលបកពូេឃើញថបេលបកពូេរៀបរបប់ពីជីវ្របវត្តិេលបកពូបបនេ្រចើន។ 

ខ៖បបទ!។ 

ក៖បបទ! អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបែន្តមេទៀតពីបីសំនួរេទៀតបបទអញ្ចឹងបបនថបេពលេនបក្នុងឆបកជីវិត

របស់ពូេលបកពូប៉ះ្របទបស់េនបភបពលំបបកណបមួយេទេនបក្នុងឆបកជីវិតរបស់េលបកេទ។ 



ខ៖ពូឆ្លបប់ែតឆ្នំា១៩៦៩ខ្ញុំមបនភបពលំបបកឈឺធ្ងន់ឈឺថបមបនរេបៀបយ៉បងេម៉ចខ្ញុំមិនអបចដឹងែដរ

បបនចូលេពទ្យចូលអីេទបបបនជប្រសូលបួលេទបខ្ញុំនឹកេឃើញថបមិនដឹងឈឺអីែដលអ្នកែដលបបន

យកខ្ញុំេទបមួយអបទិត្យកន្លះែខគ្មបនអីេទធម្មតបវិញេហើយអត់មបនអីេទធម្មតបៗេ្រកបពីហ្នឹងអត់

មបនឈឺអីធ្ងន់ធ្ងរ្រគបន់ែតផ្តបស់សបយតិចតួចេយើងញុំថ្នបំអីេទបជប។ 

ក៖អត់មបនភបពលំបបកជបងហ្នឹងេទ។ 

ខ៖អត់េទ។ 

ក៖អត់មបនេទេណបះ។ 

ខ៖អត់មបន្រសូល។ 

ក៖េហើយចុះភបពែដលបទពិេសបធន៍ណបមួយែដលល្អបំផុតេនបក្នុងឆបកជីវិតេទ។ 

ខ៖បទពិេសបធន៍ល្អគឺថបរេបៀបេយើងេធ្វើជបេមកបអ្នកដឹងនបំេគេធ្វើកបរជបល្អមួយែដលសំរបប់ខ្ញុំដឹង

នបំេគេធ្វើបបនេជបគជ័យដូចកបលពីខ្ញុំេនប្របលបនយន្តេហបះអញ្ចឹងេធ្វើបបនេជបគជ័យជបមួយពួក

បបរបំងេមៗណបស់ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖បបទ! េហើយេលបកពូឥឡូវេនះេលបកពូទំេនរេលបកពូដូចចិត្តេធ្វើអីេគវិញ។ 

ខ៖ទំេនរមិនទបន់មបនកិច្ចកបរអីេធ្វើេយើង្រគបន់ែតទំេនរឥឡូវេយើងអបយុេនះេហើយេធ្វើកបរេទបហត់

េយើងអបចអង្គុយស្តបប់េភ្លងេដើម្បីយកខ្សល់អបកបសដឹកទឹកអីជបមួយគ្នបជែជកគ្នបណបស់ហ្នឹងេហើ

យ។ 

ក៖ចុះសំរបប់េលបកពូកបន់សបសនបអីេគែដលេលបកពូ។ 

ខ៖ខ្ញុំកបន់សបសនប្រគិស។ 

ក៖អញ្ចឹងក្នុង្រគួសបរេលបកពូទបំងអស់ខបង្រគិសរឺខបង្រពះពុទ្ធ។ 

ខ៖ខបង្រគិសទបំងអស់។ 

ក៖អ៎!។ 

ខ៖បុ៉ែន្ត្រកុម្រគួសបរខ្ញុំ្របពន្ធខ្ញុំគឺចូលឆ្នបំ២០០២រហូតដល់២០១៦េនះទបំងអស់១៤ឆ្នបំ។ 



ក៖អញ្ចឹង្រកុម្រគួសបរេលបកពូគបត់ែដលអេញ្ចើញេទប្របេទសអីេគេទេលបកពូ។ 

ខ៖អត់ែដលេទគបត់មិនែដលបបនេទបេទគបត់េនបក្នុង្របេទសទបំងអស់។ 

ក៖ចុះេលបកពូចង់្របបប់អ្វីបែន្ថមពីហ្នឹងេទៀតេទអំពីឆបកជីវិតរបស់េលបកពូ។ 

ខ៖បែន្ថមពីហ្នឹងេទៀតឆបកជីវិតរបស់គឺថបវបមិនលំបបករំបិនអីេទ្រគបន់ែតថបវបេធ្វើេអបយេយើង

មបនកបរដូចថបេពលណបែដលេយើងគិតអ្វីមិនេចញេយើងចង់មបនអ្វីេអបយេគជួយេយើងេធ្វើអ្វីមួយ

ែដលមបនមិត្តភ្រក្ត័ជួយជបពបក្យសំដីរឺជួយេលើកទឹកចិត្តណបស់េដើម្បីេអបយេយើងមបនកំលបំងដ

េមើម្បីេអបយេយើងេធ្វើកិច្ចកបរេយើងបន្តេទបមុខេទៀតេ្រពបះថបេយើងឥឡូវវបមិនែមនដូចេក្មងពីេដើម

ដូចប្អូនសីហបអញ្ចឹងេទដូចថបេយើងអបចអ្វីែដលអបចេធ្វើបបនេយើងេធ្វើ។ 

ក៖បបទ! េលបកពូ។ 

ខ៖ហ្នឹងេហើយដូចថបដូចជបចបស់ជបងេយើងរឺបងេយើងប្អូនេយើងអបចនិយបយ្របបប់េយើងអបចែក

ែ្របគំនិតចិត្តេយើងចង់េធ្វើអ្វីមួយេផ្សងៗេទៀតបបនេយើងេធ្វើតបមហ្នឹងេទបបបនែដលអបចេយើងេធ្វើ

េទបបបនបុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖បបទ!េលបកពូអរគុណេ្រចើនសំរបប់ៃថ្ងេនះែដលេលបកពូបបនផ្តបល់កបរអនុញបតេដើម្នីេអបយខ្ញុំ

សំភបសន៍េលបកពូណបស់។ 

ខ៖បបទ!។ 

ក៖្របវត្តិែដលេលបកពូបបន្របបប់ខ្ញុំទបំងបុ៉ន្មបនហ្នឹងគឺហ្នឹងេទបដល់េវបសបយខបងសបលបេរៀន

BYUហ្នឹងណបស់ពូ។ 

ខ៖បបទ!។ 

ក៖េហើយទបំងហ្នឹងកូនេចបរបស់េលបកពូគបត់ជំនបន់េ្រកបយគបតនឹងបបនស្តបប់េហើយជបពិេសស

្របជបពរដ្ឋេយើងជំនបន់េ្រកបយគបត់នឹងបបនស្តបប់អំពីជីវ្របវត្តិរបស់េលបកពូថបេតើមបនបទ

ពិេសបធន៍េធ្វើខ្លះេលបកពូទទួលនូវភបពលំបបកអ្វីខ្លះក្នុងឆបកជីវិតរបស់េលបកពូអញ្ចឹងណបស។ 

ខ៖បបទ!។ 



ក៖េហើយេនបេពលែដលខ្ញុំក្នុងសំេលងេលបកពូេនះេទបដល់េវបសបយេលបកពូអនុញបតអត់អីេទ

េលបកពូេណបះ។ 

ខ៖អនុញបតបបនអត់អីេទ។ យល់្រពម។ 

ក៖បបទ! េលបកពូ។ 

ខ៖បបទ!។ 

ក៖អញ្ចឹងអរគុណេ្រចើនេលបកពូសំរបប់ៃថ្ងេនះេលបកពូ។ 

  

 


