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ក៖ ជបដំបូងនបងខ្ញុំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់អ្នកមីងែដលឱ្យខ្ញុំសម្ភបសអំពីជីវ្របវត្តិរបស់អ្នកមីង 

នបងខ្ញុំេឈ្មបះែញ៉ម សុគន្ធបជបអ្នកសម្ភបស។េហើយអ្នកមីងេតើេឈ្មបះេពញរបស់អ្នកមីងអ្នកមីង

េឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖ េឈ្មបះសុខ េហន។ 

ក៖ ៃថ្ងេនះគឺខ្ញុំសម្ភបសគឺេនបក្នុងៃថ្ងទី១៣ ែខសីហប ឆ្នបំ២០១៦។កបរសម្ភបសេនះ្រតូវបបនេរៀបចំ

េឡើងេដបយសកលវិទ្ល័យេនប្របេទសអបេមរិចេឈ្មបះថប បី៊ វ៉ាយ យ ូសកលវិទ្ល័យមបន

កម្មវិធីេដើម្បីសម្ភបសអំពីជីវិតនិងអំពីជីវ្របវត្តិរបស់អ្នកមីងនិង្របជបជនែខ្មរ េដើម្បីនបេពល 

អនបគតេទបមុខេទបកូនេចបរបស់អ្នកមីងនិងកូនេចបជំនបន់េ្រកបយអបចដឹងពីជីវ្របវត្តិនិងដំេណើរ 

េរឿងនិងឆបកជីវិតរបស់ដូនតប។អញ្ចងឹអ្នកមីង េតើអ្នកមីងអនុញ្ញបតឱ្យខ្ញុំដបក់កបរសម្ភបសេនះចូល

េទបក្នុងេវបសបយរបស់សកលវិទ្ល័យបី៊ វ៉ាយ យ ូបបនែដរឬេទ? 

ខ៖ ចបសបបន។ 

ក៖ ចបសែដលេវបសបយេនះេឈ្មបះថប www.cambodiaoralhistory.byu.edu េហើយខ្ញុំចបប់េផ្តើម

េធ្វើកបរសម្ភបស អ្នកមីងសូម្របបប់េឈ្មបះេពញម្តងេទៀត? 

ខ៖ េឈ្មបះសុខ េហន។ 

ក៖ ចបសអ្នកមីងមបនេឈ្មបះេ្រកបេទ? 

ខ៖ េហបេ្រកបេគេ្រចើនេហបសបត។ 

ក៖ សបត េហើយមបនអីពី...េហើយចុះពីេក្មងមកេគមបនេហបអីេផ្សងេទៀតេទមីង? 

ខ៖ អត់មបនេទ េហបែតមួយហ្នឹង។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ  អញ្ចងឹអ្នកមីងចបំេទថបអ្នកមីងេកើតេនបៃថ្ងែខឆ្នបំណបែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំេកើតពីឆ្នបំ១៩៦៥។ 



ក៖ េនបែខបុ៉ន្មបនមីង? 

ខ៖ ្របែហលជបែខ៣។ 

ក៖ ែខ៣?  

ខ៖ ចបស!  

ក៖ មីងចបំៃថ្ង? 

ខ៖ អត់ចបំៃថ្ងេទ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹអ្នកមីង េតើឆ្នបំអឺ...ែខ្មរមីងេកើតសត្វអីេគវិញ? 

ខ៖ ខ្ញុំសត្វេសះ ឆ្នបំមមី។ 

ក៖ ចបសអ្នកមីងទីកែន្លងកំេណើតហបរបស់អ្នកមីងេនបឯណបែដរ? 

ខ៖ ទីកំេណើតេអើយ្រសុកខ្ញុំេនបឃុំបឹង្រពួល។ 

ក៖ ចបស្រសុកអីេខត្តអីែដរមីង? 

ខ៖ េនបៗខ្ញុំេនបេខត្តត្បូងឃ្មុំ េនបខបងបឹង្រពួលហ្នឹងហប។ 

ក៖ ចបស!   

ខ៖ ្រសុកត្បូងឃ្មុំែដរ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹអ្នកមីង េតើអ្នកមីងមបនបងប្អូន្របុស្រសីបុ៉ន្មបននបក់ែដរ? 

ខ៖ ហូ...និយបយេទបខ្ញុំមបនបងប្អូន១១នបក់។ 

ក៖ អូ...េ្រចើនចបស។ 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ េតើពួកគបត់ឥឡូវេនបរស់ឬក៏អនិច្ចកម្ម? 

ខ៖ ពួកគបត់អនិច្ចកម្មមួយេនបសល់១០នបក់ទបំងអស់ហ្នឹង។ 

ក៖ ១០នបក់?េតើបងប្អូនអ្នកមីង១០ហ្នឹងគបត់រស់េនបឯណបវិញ? 



ខ៖ គបត់រស់េនបភូមិឃុំែបកពីគ្នបអញ្ចងឹហប។ 

ក៖ ចបសេនបេខត្តណបវិញមីង? 

ខ៖ ដូចថបគបត់ខ្លះេនប តបមពិតេនបេខត្តកំពង់ចបមែដរបុ៉ែន្ត្រគបន់ខុសគ្នបភូមិឃុំបុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ចបសចុះអ្នកមីងស្រមបប់ឪពុកអ្នកមីងគបត់េឈ្មបះអីេគែដរអ្នកមីង? 

ខ៖ ឪពុកខ្ញុំេឈ្មបះសុខ ម្តបយខ្ញុំេឈ្មបះបុ៉ក។ 

ក៖ ចបសអីេគសុខែដរឪពុក? 

ខ៖ ឪពុកេឈ្មបះឡុង សុខ ម្តបយេឈ្មបះ អូន បុ៉ក។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹអ្នកមីងេតើឪពុកអ្នកមីងគបត់េនបរស់ឬក៏អនិច្ចកម្មេហើយ? 

ខ៖ គបត់េនបរស់ទបំងអស់គ្នប ទបំងម្តបយទបំងឪពុក។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹអ្នកមីងចបំេទថបប៉បអ្នកមីងេកើតេនបៃថ្ងែខឆ្នបំណប? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់បបនចបំទបំងអស់គ្នបហ្នឹង។ 

ក៖ ចបសេហើយប៉បអ្នកមីងគបត់េកើតេនបជំនបន់ណប?  

ខ៖ ចបស?  

ក៖ អ្នកមីងចបំេទថបគបត់េកើតេនបជំនបន់ណប? 

ខ៖ ជំនបន់ែដលគបត់េកើតេនបបឹង្រពួលហ្នឹងែតម្តង។ 

ក៖ ទីកែន្លងកំេណើតេនបបឹង្រពួលហ្នឹង? 

ខ៖ ចបសេនបបឹង្រពួលហ្នឹងទបំងម្តបយទបំងឪពុក។ 

ក៖ េខត្តត្បូងឃ្មុំហ្នឹង? 

ខ៖ ចបសេខត្តកំពង់ចបមហ្នឹង។ 

ក៖ ចបសឥឡូវេគកបត់ចូលត្បូងឃ្មុំឬក៏កំពង់ចបម? 

ខ៖ ខបងគបត់ហ្នឹងខបង...។ 



ក៖ ខបងេនះទេន្លឬក៏ខបងេនបះទេន្ល? 

ខ៖ ខបងេនបះទេន្ល អញ្ចងឹ្របែហលជបគបត់េទបខបងត្បូងឃ្មុំេហើយ។ 

ក៖ ចបសឥឡូវេគកបត់ចូលត្បូងឃ្មុំេហើយ បុ៉ែន្តពីមុនជបេខត្តកំពង់ចបមេទ។ 

ខ៖ េខត្តកំពង់ចបមពីមុន។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ចបសអញ្ចងឹអ្នកមីងេតើដឹងេទថបឪពុកអ្នកមីងគបត់ឆ្នបំជបសត្វអឺ...សត្វអីែដរ? 

ខ៖ គបត់ជបសត្វេគបអឺ...ឆ្លូវ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹអ្នកមីងដឹងថបប៉បអ្នកមីងអបយុបុ៉ន្មបនេហើយឥឡូវហ្នឹងអត់? 

ខ៖ គបត់្របែហលជប៨០ជបងេហើយ។ 

ក៖ ្របែហល៨០បុ៉ន្មបនវិញមីង? 

ខ៖ អត់ដឹងែដរ។ 

ក៖ អញ្ចងឹ្របែហលជប៨៤ឥវ៉ាន់ហ្នឹងមីងេណបះ?  

ខ៖ ចបស!  

ក៖ អញ្ចងឹេបើសិនជបចង់ដឹងពីឆ្នបំគបត់េកើតអញ្ចងឹ្រតូវដកគុណែចកតបមហ្នឹងអញ្ចឹងេទបមីងហ្ហ៎...?

ខ៖ ចបស!  

ក៖ អញ្ចឹងស្រមបប់ម្តបយអ្នកមីងអឺ...? 

ខ៖ គបត់ឆ្នបំរកប។ 

ក៖ ឆ្នបំរកប េហើយអញ្ចងឹេតើឥឡូវគបត់អបយុបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖ ្របែហលជប៧០ជបងេហើយ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ៧០ជបង៧៣ ៧៤។ 

ខ៖ ចបសបុ៉ណ្ណឹងេ្រពបះគបត់បងមួយជួរ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹបងតបមួយជួរ? 

ខ៖ យបយ។  



ក៖ យបយប្អូនតបមួយជួរ? 

ខ៖ ចបស!  

ក៖ ចបសអញ្ចងឹតប៧៤យបយ អឺ...អញ្ចងឹតប៨៤ យបយ៧៤អញ្ចងឹេទបែន...? 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹស្រមបប់េនះវិញេបើសិនជបបងប្អូនកូនេចបអ្នកមីងគបត់ចង់អឺ...ចង់

ស្គបល់ពីឆ្នបំអំុ៊េកើត ដូចជបតបយបយេកើតអញ្ចឹងគបត់អបចដកគុណតបមហ្នឹងេទបគបត់អបចដឹង

េហើយ អញ្ចងឹអ្នកមីងស្រមបប់ឪពុកអ្នកមីងចបំេទថបដូចជបម្តបយអ្នកមីងគបត់េកើតេនបទីកែន្លង

កំេណើតណបែដរ? 

ខ៖ និយបយឱ្យចំេទបគបត់េកើតេនបខបងេនបឃុំបឹង្រពួលហ្នឹងទបំងអស់គ្នប។ 

ក៖ អញ្ចងឹទបំង២នបក់គបត់ហ្នឹង? 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងអ្នកមីងស្រមបប់ឪពុកអ្នកមីង អ្នកមីងចងចបំអីខ្លះជបមួយនឹងគបត់? 

ខ៖ គបត់ពីេដើមមកចូលចិត្តេធ្វើចម្កបរ ហ្នឹងេហើយហ្នងឹេហើយមុខរបរគបត់េធ្វើចម្កបរជបកសិករ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ េហើយអ្នកមីងដូចជបកបរទូន្មបនេ្របៀន្របេដបែដលេធ្វើឱ្យអ្នកមីងចងចបំជបងេគ 

ជបមួយនឹងប៉បហប អ្នកមីងចងចបំអីេគជបមួយនឹងគបត់ គបត់ជបមនុស្សល្អអ្នកមីងេហ? 

ខ៖ គបត់បបនទូន្មបនខ្ញុំល្អៗស្រមបប់ឱ្យខ្ញុំរស់េនប។ 

ក៖  ចបស!  

ខ៖ េនបេលើែផនដីេនះ។ 

ក៖ ចបសអត់អីេទអ្នកមីង ខ្ញុំដឹងថបអ្នកមីង្រសលបញ់ឪពុកខ្លបំង។ 

ខ៖ ឪពុកម្តបយខ្ញុំឥឡូវគបត់ពិបបកែមនបុ៉ែន្តបបនកូនេចបេទជំនួយ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េចះែតផ្តល់ម្ហូបអបហបរគបត់ហូបរបល់ៃថ្ង។ 



ក៖ ចបសអត់អីអ្នកមីង។ 

ខ៖ េហើយនិយបយឱ្យចំេទបគបត់ទូន្មបនកូនទបំងអស់មិនឱ្យកូនមិនេធ្វើនូវអំេពើល្អ អំេពើទុច្ចរិតទបំង

អស ់ឱ្យកូនេធ្វើមួយណបែដលល្អគបត់បង្ហបត់បេ្រងៀនកូនអញ្ចឹង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េហើយខ្ញុំស្តបប់តបមគបត់រហូត។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ គបត់បេ្រងៀតបំងពីអឺ...និយបយេទប្រពហ្មចបរីយ៍របស់្រពះហ្នឹងគឺគបត់និយបយពបក្យហ្នឹងដបក់ 

េហើយខ្ញុសំ្តបប់ពបក្យគបត់ជបេរៀងរហូតមក ដូចថបគបត់ឧស្ហ៍ទូន្មបនខ្ញុំ គបត់ឧស្ហ៍និយបយ

ថប...។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ កូនេអើយរក្ខ្សត់ដូចសំពត់ព័ទ្ធេនបពីេ្រកប។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ អញ្ចងឹខ្ញុំចបំពបក្យហ្នឹងយ៉បងច្ស់។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយអ្នកមីង។ 

ខ៖ ខ្ញុំមិនឱ្យថបេទបះបីខ្ញុំ្រកខ្សត់ហីក៏មបនបុ៉ណ្ណបក៏ខ្ញុំក៏អត់មបនតេម្កើងចិត្តខ្ញុំែដរ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ខ្ញុំេនបែតរក្ខ្សត់។ 

ក៖ ចបសអ្នកមីងស្រមបប់ម្តបយអ្នកមីងវិញ អ្នកមីងចងចបំអីេគខ្លះពីម្តបយែដរ? 

ខ៖ ពីម្តបយខ្ញុំក៏ដូេច្នបះែដរ គបត់ែតងែតនិយបយ្របបប់ខ្ញុំថបមិនឱ្យេធ្វើអ្វីែដលអប្រកក់េទ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ គបត់ឱ្យខ្ញុំេធ្វើល្អរហូត។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 



ខ៖ េហើយបងប្អូនខ្ញុំទបំងអស់គ្នបស្តបប់ម្តបយឪពុកណបស់។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ អត់មបនកូនណបែដលអប្រកក់េទ ថ្នបក់អ្នក្រសុកឥឡូវេគលបន់មបត់ថបកូនយបយបុ៉កហ្នឹងល្អ

ែមន។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ មិនែមនដូចកូនអ្នកដៃទេទ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ប្អូនខ្ញុំធ្លបប់េទបេធ្វើកបរេនបេរបងច្រកក៏េដបយប្អូនខ្ញុំបបនលុយមកនិយបយេទបតបំងពីខ្ញុំរហូតមក

ដល់ប្អូន្របុសបង្អស់ហ្នឹងរកលុយចិញ្ចឹមឪពុកម្តបយ្រគួសបរទបំងអស់។ 

ក៖ ចបសចុះយបយេឈ្មបះអីេគ បុ៉កែដរអ្នកមីង? 

ខ៖ េឈ្មបះយបយបុ៉ក។ 

ក៖ អីេគ? 

ខ៖ អន បុ៉ក។ 

ក៖ ចុះគបត់េកើតឆ្នបំសត្វអីេគែដរមីង? 

ខ៖ គបត់ដូចឆ្នបំរកប សត្វមបន់។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹអ្នកមីងជីតបខបងម្តបយគបត់េឈ្មបះអីេគវិញ? 

ខ៖ ជីតបម្តបយ? 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ម្តបយៗបុ៉ែន្តជីតបៗគបត់េទៀតខ្ញុំ។ 

ក៖ អត់េទអេញ្ចក ចបំេមើលហបដូចជបអ្នកមីងមបនម្តបយែមនេទ បុ៉ែន្តឪពុករបស់ម្តបយអ្នកមីង     

អញ្ចងឹ្រតូវជបតបែមនេទ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយជីតបខ្ញុំ។ 



ក៖ ចបសគបត់េឈ្មបះអីេគែដរ? 

ខ៖ ជីតបខ្ញុំគបត់េឈ្មបះតបអន។ 

ក៖ អីេគអន? 

ខ៖ ្របពន្ធតបអនហ្នឹងគបត់េឈ្មបះយបយ ពុ៉ច។ 

ក៖ យបយពុ៉ច មីងចបំ្រតកូលគបត់េទ? 

ខ៖ អត់េទ អត់បបនចបំ។ 

ក៖ ដឹងថបគបត់េនបរស់ឬក៏ស្លបប់ទបំងពីរនបក់យបយតប? 

ខ៖ យបយតបគបត់ស្លបប់អស់េហើយតបំងពីជំនបន់យបយគបត់ស្លបប់ពីជំនបន់៨២(១៩៨២)។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ដល់ជីតបគបត់ស្លបប់តបំងពីជំនបន់លន់ នល់េម្ល៉ះ។ 

ក៖ ចបសដឹងេទថបជំនបន់លន់ នល់គបត់ស្លបប់៧០បុ៉ន្មបនមីង? 

ខ៖ ខ្ញុំនិយបយេទបខ្ញុំអត់បបនចបំេទៀត ស្លបប់តបំងពីខ្ញុំមិនទបន់។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹេពលគបត់ស្លបប់អបយុបុ៉ន្មបនេទបមីង?គបត់អបយុបុ៉ន្មបនតបអបយុបុ៉ន្មបន? 

ខ៖ ្របែហលគបត់ស្លបប់ហ្នឹងគបត់អបយុ៤០ជបង។ 

ក៖ ចបសចុះយបយគបត់ស្លបប់េពលអបយុេពលឆ្នបំ១៩៨២ហ្នឹងគបត់ស្លបប់អបយុបុ៉ន្មបន? 

ខ៖ យបយគបត់កបលស្លបប់ហ្នឹងគបត់ជបង៨០េហើយ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ គបត់៨០ឆ្នបំេហើយ្របែហល ៨៨ ៨៩អីបុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖ េពលេកើតឆ្នំា៨២ហ្នឹងេហ េពលស្លបប់ជំនបន់ហ្នឹងេហ? 

ខ៖ ជំនបន់អបពតេហើយហ្នឹង? 

ក៖ ហ្នឹងមីងស្រមបប់ដូចជប អញ្ចងឹមបនន័យថបតបេក្មងជបងយបយអញ្ចងឹ? 



ខ៖ គបត់េក្មងជបងគបត់ស្លបប់េទបហ្នឹង។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ក៏យបយហ្នឹងគបត់ចិញ្ចឹមកូនេចបរហូតមក។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ទបល់ែតកូនមបនប្តីមបន្របពន្ធែចកគ្នបអស់េទប។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ បបនគបត់ស្លបប់។ 

ក៖ ចបសចុះអ្នកមីងចបំេទថបយបយេហើយតបគបត់េកើតេនប្រសុកណបែដរ? 

ខ៖ យបយតបហ្នឹងគបត់េកើតេនប និយបយេទបខ្ញុំេកើតមកហ្នឹងេឃើញគបត់ម្តបយខ្ញុំេនបអី។ 

ក៖ បំែបរហ្នឹង? 

ខ៖ េនបឃុំបឹង្រពួលហ្នឹង។ 

ក៖ បឹង្រពួល? 

ខ៖ ្រសុកបឹង្រពួលហ្នឹងេខត្តកំពង់ចបមហ្នឹង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ពីមុនមកេខត្តកំពង់ចបមែតឥឡូវេគកបត់ចូល្រសុក េខត្តត្បូងឃ្មុំចបស។ 

ក៖ អញ្ចងឹមីងមបនចបំអីពីតបយបយអីខ្លះេទ េពលេកើតមកេឃើញគបត់អញ្ចឹង? 

ខ៖ អត់បបនចបំេទ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អត់បបនចបំ។ 

ក៖ អញ្ចងឹមិញតបយបយខបងម្តបយេហ? 

ខ៖ ចបស! 



ក៖ អញ្ចងឹស្រមបប់តបយបយខបងឪពុកវិញគបត់េឈ្មបះអីេគែដរអ្នកមីង? 

ខ៖ តបយបយខបងឪពុក កុងខ្ញុំេឈ្មបះឡុង។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ្របពន្ធគបត់េឈ្មបះយបយេហៀង។ 

ក៖ ចបសគបត់េកើតេនបឯណបែដរមីង? 

ខ៖ គបត់េនបទីហ្នឹងទបំងអស់គ្នបេតើ។ 

ក៖ ទបំងអស់គ្នបហ្មងសុទ្ធែតអ្នកភូមិជបមួយគ្នប។ 

ខ៖ ចបសេនបទីហ្នឹងអត់មបនប្តូរេសបះ។ 

ក៖ ចបសចុះអ្នកមីងេកើតទបន់ពួកគបត់ទបំងពីរនបក់េទ? 

ខ៖ ខ្ញុំនិយបយរួមេកើតទបន់ ខ្ញុំេនបតូចខ្ញុំទបន់គបត់្របែហលជបអបយុ៣ ៤ឆ្នបំហ្នឹងខ្ញុំទបន់កុង កុងខ្ញុំ 

ដល់េពលយបយខ្ញុ ំខ្ញុំអបយុ្របែហល ខ្ញុំអបយុេ្រចើនែដរេហើយ្របែហលជប១៧ ១៨េហើយបបន

គបត់ស្លបប់ហ្នឹងហប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ គបត់ស្លបប់េនបក្នុងជំនបន់បុ៉ល ពតបុ៉ែន្តែខទឹក ឆ្នបំខ្ញុំេភ្លចេហើយ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ្របែហលជបេនបក្នុង៧០ ៧៨ហប(១៩៧៨)។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ឆ្នបំ៧៨បុ៉ណ្ណឹង ចុងឆ្នបំ៧៨(១៩៧៨) ហ្នឹងេ្រពបះកបលហ្នឹងទឹកេឡើងធំ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ខ្ញុំចបអំញ្ចងឹបុ៉ែន្តគបត់បបនដល់អបយុ៨២េហើយ។ 

ក៖ តបេហ?យបយេហ? 

ខ៖ យបយចបស។ 



ក៖ អញ្ចងឹគបត់ស្លបប់ហ្នឹងេពលហ្នឹង? 

ខ៖ េហើយជំនបន់បុ៉ល ពតេហើយេបើកុងហ្នឹង កុងហ្នឹងអត់ដឹងអបយុគបត់បុ៉ន្មបនេទេ្រពបះអីខ្ញុំេនប   

តូច។ 

ក៖ ចបសចុះមីងមបនកបរចងចបំអីខ្លះពីតបយបយខបងឪពុកេទ? 

ខ៖ អត់បបនចងចបំអីេទ។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េបើតូចេពក។ 

ក៖ ចបសអត់អីេទអ្នកមីង។ 

ខ៖ ចបស!  

ក៖ អញ្ចងឹអ្នកមីងស្រមបប់បងប្អូនដូចជបឪពុកម្តបយជីដូនជីតបមបនអ្នកណបែដលេទបរស់េនប

្របេទសេ្រកបែដរឬេទ? 

ខ៖ និយបយេទបជីដូនមួយម្តបយខ្ញុំគបត់េនប្រសុកអបេមរិចមួយែដរបុ៉ែន្តខ្ញុំអត់បបនយល់ដឹងពីគបត់

អបេម៉ច។  

ក៖ ចបសបុ៉ែន្តឪពុកម្តបយជីដូនជីតបអត់េទបខបងេនបះ។ 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ អញ្ចងឹអ្នកមីងចូលដល់កបរសិក្អ្នកមីងវិញម្តង អ្នកមីងេរៀនបបនថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបនែដរអ្នកមីង? 

ខ៖ ខ្ញុំេរៀនថ្នបក់ទី៣ជំនបន់បុ៉ល ពតហ្នឹង។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េរៀនផងេមើលេគបផងដល់េពលេទបេគឱ្យេទបេបះសែណ្ដកេទប តិចេទបអីេទបេលើកដីេលើកអី

ហ្នឹងេហើយមកេរៀនបបនមួយេភ្លតៗ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹអ្នកមីង អ្នកមីងេរៀនហ្នឹងេនបឯណបែដរ? 

ខ៖ េរៀនហ្នឹងខ្ញុំេគឱ្យេទប្រសុកខបងភ្នំចបំអីភ្នំជួនអីេគឱ្យេទបភ្នំេព្រជេទប។ 



ក៖ ចបស! 

ខ៖ េមើលេគបផងអីផង។ 

ក៖ ចុះអ្នកមីង ចុះស្រមបប់អឺ...េតើអ្នកមីងស្រមបប់ក្តី្រសៃម៉អ្នកមីងពីេពលេទបអនបគតេទបហបអ្នក

មីងចង់ក្លបយជបអីេគែដរ េពលអ្នកមីងេនបេក្មងហប អ្នកមីងេរៀនអញ្ចងឹអ្នកមីងធំេឡើងអ្នកមីងចង់

េធ្វើអីេគែដរ? 

ខ៖ េពលេនបះខ្ញុំអត់ចង់បបនេធ្វើអី ខ្ញុំចង់ែតថបេពលខ្ញុំមធំដឹងក្តីេពញវ័យេទបខ្ញុំ្របបថ្នប្រគបន់ថប

េពលខ្ញុំមបនប្តីឱ្យខ្ញុំហ្នឹងជួបប្តីល្អេហើយហ្នឹងេគមបនអបយុបងខ្ញុំ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ឱ្យអបណិតខ្ញុំ បុ៉នដល់េពលេនះបបនដូចចិត្តែមនប្តីហ្នឹងអបយុបង។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ បងខ្ញុំមួយជួរ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹអ្នកមីងស្រមបប់អ្នកមីងេធ្វើកបរែ្រសចម្កបរឬក៏រកសុី? 

ខ៖ ខ្ញុំេធ្វើែ្រសចម្កបរ។ 

ក៖ ដបំអីេគែដរអ្នកមីង? 

ខ៖ ខ្ញុំកបលពីជំនបន់ហ្នឹងខ្ញុំដបំេពបតេហើយនឹងខ្ញុំដបំថ្នបំ។  

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹអ្នកមីងេតើអ្នកមីងចបំេទថបអ្នកមីងេរៀបកបរេនបៃថ្ងែខឆ្នបំណបែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំេភ្លចៃថ្ងបុ៉ែន្តឆ្នបំ១៩៩៥។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹអ្នកមីង អ្នកមីងេរៀបកបរេនបឯណបវិញ? 

ខ៖ េរៀបកបរេនបខបង្រសុកបឹង្រពួលហ្នឹង។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ចបសអញ្ចងឹអ្នកមីងស្រមបប់កបេរៀបកបររបស់អ្នកមីងអឺ...អ្នកមីងេរៀបកបរ

េដបយឪពុកម្តបយេរៀបចំឱ្យឬក៏្រសលបញ់គ្នបេដបយចិត្តឯង? 

ខ៖ ចបសេរៀបកបរេដបយឪពុកម្តបយខ្ញុំជបអ្នកេរៀបចំឱ្យ។ 



ខ៖ ចបសអញ្ចងឹអ្នកមីង អ្នកមីងជួបគ្នបដំបូងហ្នងឹជបមួយស្វបមីេនបឯណបែដរ? 

ខ៖ ជួបគ្នបដំបូងេនបកំពង់ចបម។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ចបសដូចថបែម៉ខ្ញុំឱ្យមកេនបផ្ទះពូខ្ញុំហ្នឹងហប។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ដល់េហើយប្តីខ្ញុំគបត់េនបេធ្វើកបរេនបឯេណបះែដរ អញ្ចឹងគបត់េមើលេឃើញខ្ញុំអញ្ចឹងេទបដូចថប

មបនចិត្ត្រសលបញ់អញ្ចងឹេទប។  

ក៖ ចបស! 

ខ៖ បុ៉នគបត់តបមដបនខ្ញុំអត់េពល១ឆ្នបំ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ បបនេរៀបកបរ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយល្អែមនែទនែដលយល់ចិត្តសិន។ 

ខ៖ ចបសបុ៉ែន្តខ្ញុំេនបែតអត់មបនចិត្តថបចង់្រសលបញ់េគេទៀតហប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េ្រពបះគិតេមើលខ្ញុំេរៀបកបរហ្នឹងចបស់ទំុអឺ...គបត់និយបយផ្ទុបគ្នបេទ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ចង់បបនេទ។ 

ក៖ អញ្ចងឹអ្នកមីងេពលអ្នកមីងេរៀបកបរហប មបនបណ្ដារកបរឱ្យេទខបង្របុសហប។ 

ខ៖ ខបង្របុស? 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ អឺ...ជូនឱ្យម្តបយខ្ញុំមិនដឹងបុ៉ន្មបនខ្ញុំអត់ដឹងេទេនះ អត់ដឹង។ 

ក៖ អត់សួរនបំេទេហ? 



ខ៖ អត់សួរ។ 

ក៖ ែតដឹងថបមបន? 

ខ៖ មបនេតើកបលេនបះ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹអ្នកមីងស្រមបប់ជីវិតអ្នកមីងស្រមបប់េពលអតីតកបលេហើយនឹងេ្របៀបេធៀបនឹង

បច្ចុប្បន្នកបលវិញមបនភបពខុសគ្នបយ៉បងេម៉ចែដរអ្នកមីង? 

ខ៖ ចបសកបលេនបះខ្ញុំពិបបកែមនែទនអញ្ចឹងបបនខ្ញុំ ខ្ញុំនិយបយអត់េចញ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េដបយសបរខ្ញុំេរៀបកបរេហើយបបនកូនទី១ ទី២ខ្ញុំ្រកែមនែទន។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េហើយខ្ញុំហត់ណបស ់ហត់ជបងេពលឥឡូវេនះេទៀត។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ែតពីមុនខ្ញុំ្រគបន់ែតខ្ញុំរក រកអញ្ចងឹេទបេធ្វើទបំងបបនែតផ្ទះតូចមួយេទ ផ្ទះបបនផ្ទះជេ្រមប៤ែម៉្រត

េហើយទទឹងអេញ្ចះ៥ែម៉្រតេធ្វើបន្ទះបុ៉ណ្នឹងេនបេទសុីសេស្ទើរ រកបបយហូបមិនបបន។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ សូម្បីែតលុយក៏គ្មបន១០០ែដរ។ 

ក៖ ចុះស្រមបប់ឥឡូវវិញអ្នកមីងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ ែតឥឡូវេនះក្នុងេពលបច្ចុប្បន្នេនះខ្ញុំបបនស្គបល់ដំណឹងល្អសប្យចិត្តែមនែទន។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េទបះបីថបអត់មបនជបងមុនបុ៉ន្មបនេទៀតបុ៉នខ្ញុំសប្យចិត្ត។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ហូបចុកអី្រគបន់ជបងមុន។ 

ក៖ ចបសល្អែមនែទន។ 



ខ៖ ្របេសើរជបងមុនេ្រចើន។ 

ក៖ ចបសឥឡូវ្របេសើរជបងអតីតកបល។ 

ខ៖ ចបសេហើយសភបពក៏ល្អជបងមុនែដរ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចឹងអ្នកមីងស្រមបប់អ្នកមីងចូលចិត្តញុំាម្ហូបអីេគែដរអ្នកមីង? 

ខ៖ និយបយម្ហូបខ្ញុំចូលចិត្តម្ហូបសបមញ្ញដូចជបសម្លរ្របេហើរ សម្លរម្ជូរអីអញ្ចឹងេទប។ 

ក៖ ចបសអ្នកមីងេចះេធ្វើម្ហូបទបំងអស់ហ្នឹងេទ? 

ខ៖ ចបសេចះេធ្វើ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹពីមុនពីេដើមមកេរៀនមួយហ្នឹងពីអ្នកណបេគវិញ? 

ខ៖ េរៀនខ្ញុំេរៀនពីម្តបយខ្ញុំ។ 

ក៖ ហ្ហ.៎..!  

ខ៖ គបត់្របបប់។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ កបរពិតេទបខ្ញុំជបបងេគអញ្ចងឹហត់េនឿយណបស់កបរេធ្វើម្ហូប េហើយែរកទឹកឱ្យប្អូនសព្វ្រគប់    

អញ្ចងឹេចះេនបខបងហ្នឹង។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ ចបសអញ្ចងឹអ្នកមីង អ្នកមីងេពលទំេនរអ្នកមីងចូលចិត្តេធ្វើអីេគែដរ? 

ខ៖ េពលទំេនរបច្ចុប្បន្នឥឡូវេនះ? 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េពលទំេនរខ្ញុំចូលចិត្តអបន្រពះគម្ពីរ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េដបយសបរខ្ញុំចង់ដឹងសបច់េរឿង្របវត្តិព្កបរី។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ និងពបក្យសម្ដីរបស់្រពះ។ 



ក៖ ចបសចុះពីមុនអ្នកមីងេធ្វើអីេគែដរេពលអត់ទបន់ស្គបល់ពីដំណឹងល្អ? 

ខ៖ េពលអត់ទបន់ស្គបល់ដំណឹងល្អខ្ញុំចូលចិត្តេនបផ្ទះអញ្ចងឹេទប េបបស្រចបស់ផ្ទះ េបបសសម្អបត អ

ញ្ចងឹេទប ទំេនរអីអញ្ចងឹេទបែរកទឹកអីអញ្ចងឹេទប ពបងណបែដលកន្លះខ្ញុំែរកបំេពញៗវបេទប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ទុកឱ្យកូនឯងវបមុជ។ 

ក៖ ចបសល្អែមនែទនអ្នកមីង អ្នកមីងជបម្តបយល្អែមនែទន ចុះអ្នកមីងទីកែន្លងកម្ន្តែដលអ្នក

មីងទំេនរពីកបរងបរឬក៏មុខរបររបស់អ្នកមីង អ្នកមីងចូលចិត្តេទបកម្ន្តេនបទីណបជបងេគ? 

ខ៖ ចបសនិយបយឱ្យចំេទបចិត្តខ្ញុំគ្មបនចង់េទបកម្ន្តឯណបេទ េបើសិនថបមបនកបរអីអញ្ចងឹេទប 

េទបែតផ្ទះអ្នកជិតខបងអីេទបបុ៉ណ្ណឹង។  

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េហើយក៏្រតលប់មកផ្ទះវិញេហើយក៏មិនចូលចិត្តនិយបយពីេរឿងេនះេរឿងេនបះពីអ្នកណបេគ    

អញ្ចងឹែដរ? 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹេទបេលងផ្ទះអ្នកជិតខបង។អញ្ចងឹអ្នកមីងចូលចិត្តស្តបប់ចេ្រមៀងេទ? 

ខ៖ អូ...ស្តបប់ចេ្រមៀងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តេទ។ 

ក៖ ពីជំនបន់មុនហប? 

ខ៖ ពីជំនបន់មុនបបនខ្ញុំចូលចិត្ត។ 

ក៖ អ្នកមីងចូលចិត្តស្តបប់លក្ខណៈយ៉បងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ លក្ខណៈនិយបយេទបអបេម៉ចេគេហបថបបុរបណហប។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចងឹ។ 

ក៖ ចបសេហើយអ្នកមីងចូលចិត្តអ្នកចេ្រមៀងមួយណបជបងេគ? 

ខ៖ ដូចអឺ...ខ្ញុំអត់សូវស្គបល់េឈ្មបះេទ ស្គបល់េលបកសុីន សុីសបមុតហ្នឹងជបងេគ េហើយអ្នក្រស ី

ែប៉ន រ៉នហ្នឹង។ 



ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ ខ្ញុំចូលចិត្តែតអញ្ចឹងេទ។ 

ក៖ អ្នកមីងេចះេ្រចៀងឬក៏េលងឧបករណ៏ឥវ៉ាន់អញ្ចឹងេចះេទ? 

ខ៖ មិនែដលេសបះ បុ៉ែន្តខ្ញុំចូលចិត្ត។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ចូលចិតស្តបប់េគ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹអ្នកមីង អ្នកមីងេកើតជំនបន់ទបន់ជំនបន់ស្រង្គបមែមនេទអ្នកមីង? 

ខ៖ ចបសទបន់។ 

ក៖ អញ្ចងឹអ្នកមីងេពលស្រង្គបមហ្នឹងអ្នកមីងជួបនឹងបញ្ហបអីេគខ្លះេនបក្នុងជីវិតែដរអ្នកមីងេរៀប 

របប់? 

ខ៖ អូយ...េពលហ្នឹងខ្ញុំពិបបកែមនែទន លូន្រកបបៗ រត់ចុះពីភូមិមួយេទបភូមិមួយហប។ 

ក៖ មីងជំនបន់ណបមីង? 

ខ៖ ជំនបន់អឺ...។ 

ក៖ លន់ នល?់ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយជំនបន់លន់ នល ់េហើយអបជំនបន់ែដលេគេហបថបជំនបន់្រគបប់ផ្តក់អីេគេនបះ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ែដលចបំអីនឹងេគេទ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹអ្នកមីងលូន្រកបបៗហ្នងឹេម៉ចែដរ? 

ខ៖ ចបសជីករេណ្តប្រតង់េសហ្នឹងហប េយើងស្រមបប់ចូលេទបៗេនបក្នុងហ្នឹងេដើម្បីកំុឱ្យប៉ះ ប៉ះអប

ស្អីអបែដងេគទម្លបក់្រគបប់មក។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ចបសរួចេទបេបើជិតផ្ទះខ្ញុំមួយែដរវបទម្លបក់អបអីអប្រគបប់បុ៉មបី៊ហប អបហ្នឹង។ 



ក៖ ចបស! 

ខ៖ ទម្លបក់មក្រគបប់វបដូចមបនជ័រេម៉ចមិនដឹងេទ េបើផ្តក់្រតូវេយើងអញ្ចងឹហបនិយបយពីជបប់សបច់

េយើងទបំងដំុហ្មងអញ្ចងឹហប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េឡើងេខ្លបចអស់េហើយ។ 

ក៖ អូ...! 

ខ៖ េហើយខ្ញុំេឃើញគបត់មួយេនបះទម្លបក់្រគបប់េគទម្លបក់្រគបប់ែបកអបចបន្រសបកមបនបបញ់ែផ្សង

អញ្ចងឹ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ គបត់េនបះដួលេពលេគទម្លបក់អប្រគបប់ហ្នឹងមកេទៀតហប ដូចជ័រអញ្ចឹងទម្លបក់សង្កត់មកេលើ

េយើងមួយរំេពចហ្នឹង ហ.ិ..ជ័រហ្នឹងហប។ 

ក៖ អូយអប្រកក់ណបស់មីងែន? 

ខ៖ អញ្ចងឹេហ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ខ្លបចែមនែទន។  

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ខ្ញុំញ័រហ្មងេបើថបអបេពល្រគបប់ផ្តក់ ្រគបប់ផ្តក់ហ្នឹងនិយបយេទបថបវបេ្រកបយជំនបន់អបកប៉បល់

េហបះហ្នឹងវបទម្លបក់េទៀតហប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អបកប៉បល់េហបះទម្លបក់ហ្នឹងមុន មុនេហើយមួយវគ្គេហើយមួយវគ្គេទៀតបបន្រគបប់ផ្តក់ពីកំពង់

ចបមេយើងហ្នងឹេទបខ្ញុំទបន់េនបេពលហ្នឹង។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ បុ៉ែន្តខ្ញុំេនបតូចេទកបលហ្នឹងហ្ហ៎...។ 



ក៖ អញ្ចងឹអ្នកមីងស្រមបប់ជំនបន់បុ៉ល ពតវិញអ្នកមីងជីវិតជួបេរឿងអីេគខ្លះែដរ? 

ខ៖ កបន់ែតពិបបកែមនែទនជំនបន់ហ្នឹង។ 

ក៖ េម៉ចខ្លះេទបអ្នងមីងអបចេរៀបរបប់តិចខ្លះ េរៀបរបប់មក? 

ខ៖ ជំនបន់បុ៉ល ពតេនះហបខ្ញុំរស់េនបដូចថបេវទនបកម្សត់ណបស់្រគួសបរខ្ញុំហប ឪពុកខ្ញុំេគឱ្យេធ្វើ

ទបហបនេរបងបបយែមនបុ៉ែន្តគបត់អត់មបនយកអីយកអីមកស្រមបប់កូនេចបេគេទ ឪពុកខ្ញុំដូចថប

េស្មបះ្រតង់ែមនែទន អត់ែដលមបនយកអីមកឱ្យកូនេទ ឪពុកខ្ញុំេទបះគបត់េធ្វើេនបេរបងបបយក៏

េដបយក៏គបត់មិនែដលថបអបេនះកូនគបត់្រតូវបបនមួយហូបបបយអីឬក៏បបរអីរឹងៗេទបណបស់។ 

ក៖ គបត់ខ្លបចេគទបន់ែមនមីង? 

ខ៖ ចបសគបត់ឱ្យហូបេស្មើេ្របៀបគ្នបឪពុកខ្ញុំល្អែមនែទន។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េហើយមបនៃថ្ងមួយេគរកចបប់ឪពុកខ្ញុំេទបសម្លបប់េចបល។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ បុ៉ែន្តជីដូនចបស់េនបផ្ទះរួចេទបមបនធំខ្ញុំេទបមក ្របបប់ថបែហ្អងរត់េទបមបនេគមករកចបប់េហើយ 

េទបឪពុកខ្ញុំថប ខ្ញុំមិនរត់េទបងេដបយសបរម្តបយខ្ញុំចបស់េនបផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំអត់រត់េទបណបេទ េបើេគយក

េទបសម្លបប់ទបំងអស់គ្នបអញ្ចងឹហប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ឪពុកខ្ញុំេស្មបះ្រតង់ែមនែទន។ 

ក៖ ចបសចុះស្រមបប់អ្នកមីងវិញ អ្នកមីងេធ្វើកបរអីេគខ្លះេពលជំនបន់ហ្នឹង? 

ខ៖ េហើយេពលហ្នឹងខ្ញុំេនបេពលហ្នឹងេគឱ្យេទបេលើកដី េលើកអីសុីសេស្ទើរេអើយពិបបកែមនែទន 

េហើយខ្ញុំអត់មបនសបច់អញ្ចងឹេទ គឺខ្ញុំស្គមេលើកដីេទបរវិញរវន់ដួលេទបក៏មបនអីក៏មបនែដរេហើយ

្រគុនេក្តប អញ្ចងឹដល់េពលហ្នឹងហបខ្ញុំនិយបយ្របបប់ថបេគឱ្យេលើកដីដល់េពល្របែហលជបកន្លះ 

ែខេទៀតេគត្រមូវឱ្យខ្ញុំជបងពួកមួយអញ្ចឹងហប។ 

ក៖ ចបស! 



ខ៖ េគឱ្យេទបស្ទូង្រសូវ។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ស្ទូង្រសូវែម៉ខ្ញុំ្របបប់ថបកូនេហ...ែម៉អត់មបនអីេទកូនឯងយកេចកមួយកូនស្និតេទប េហើយខ្ញុំ

េចកហ្នឹងេវចេនបជបយ្រកមបរួចេទបដល់េពលឈប់េធ្វើកបរមិនទបន់ចុះេទណបស់សុីសេស្ទើរខ្ញុំកំុ

បបនកបច់េចកហ្នឹងែចកកុមបរទបំងអស់គ្នបហ្នឹង២ៗម្នបក់េហើយខ្ញុំេនបសល់២ហ្នឹងហូបេទប។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ខ្ញុំមិនដឹងថបសបតបំងហ្នឹងវបេមើលខ្ញុំឬក៏អត់ ្រគបន់ែតបុ៉ណ្ណឹងណបស់ ខ្ញុំក៏ែចកគ្នបហូបេទប ខ្ញុំ

េនបសល់២ែដរខ្ញុំហូបែដរ ្រសបប់េពលហ្នឹងសុសីេស្ទើរឯងដឹងេម៉ចេទ ខ្ញុំេក្តបៗែមនែទន។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េធ្វើអីក៏មិនេកើតែដរ្រសបប់េគដឹកជញ្ជូនខ្ញុំយកមកេពទ្យកបលហ្នឹងេគថបេពទ្យឃុំហ្ហ៎...។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ បន្ទបប់មកយកដបក់េពទ្យឃុំហ្នឹងេហើយេគេទប្របបប់ែម៉ខ្ញុំ ែម៉ខ្ញុំក៏រត់មកេទៀតមកអីអញ្ចឹងេទប 

ខ្ញុំសន្លប់េនបទីហ្នឹងេទបណប េគចង់ផ្តបច់ជីវិតខ្ញុំែតម្តងហប ខ្ញុំធំេនបហ្នឹងេហើយអឺ...េនបនឹងេពទ្យ 

ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងអីមួយបន្តិចេសបះថ្នបក់េគែស្អកេឡើងេគបញ្ជូនេទបេពទ្យ្រសុកេនបពបមជីលបំង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េទបេនបឃុំពបមជីលបំងហ្នឹងែម៉ខ្ញុំថបកូនខ្ញុំ្របបកដជបស្លបប់េហើយ ឪពុកខ្ញុំហ្នឹងហបយំ្រគបប់គ្នប

្របបកដជបស្លបប់េហើយដល់េពលេនះយកេទបដល់យប់េម៉បង៧យប់េទបដល់យកេទបដល់េពទ្យ 

េពទ្យហ្នឹងេគមបនចិត្តល្អេមត្តបករុណប។ 

ក៖ ចបសេគក៏បបនចបក់ថ្នបំ ព្យួរសបរ៉ូមអី រួចេទបេគក៏្របបប់ែម៉ខ្ញុំថប អំុ៊េហ...កុមបរហ្នឹងេគចបក់ថ្នបំ

ផ្សងេ្រពងេទ ថបអញ្ចងឹហប។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េបើសិនេម៉បង១២យប់ហ្នងឹដឹងខ្ញួនកុមបរហ្នឹងអឺ...មបនជីវិតេឡើងេទៀតេហើយ មបនជីវិតរស់ម្តង

េទៀតេហើយ។  

ក៖ ចបស! 



ខ៖ ដល់េពលេនះសុីសេស្ទើរអឺ...េពលេម៉បងហ្នឹងខ្ញុំដឹងខ្លួនរស់ែមន បុ៉ែន្តខ្ញុំដឹងខ្លួនហ្នឹង្រគបន់ែត

បបនកេ្រមើកៃដកេ្រមើកេជើងេទ ខ្ញុំអត់បបនហូបអបហបរអីចូលេសបះ ដល់េពលេនះបត់េជើងមកខ្ញុំ

និយបយឱ្យអស់េទបសុំេទបសបត់េជើងមកដូចអបអី អបកុមបរែង៉តហប...កុមបរ។ 

ក៖ ហុ.ឺ..! 

ខ៖ កូនែង៉តហ្នឹងេយើងមកៃ្រពពណ៌េខៀវហ្មង អត់មបនអីមកចូលក្នុងេពបះេទ។ 

ក៖ ដូចពុលមីងេហ? 

ខ៖ ចបសអត់មបនេនះចូលេសបះ ៃ្រពពណ៌េខៀវែតម្តង ែម៉ខ្ញុំេខ្លបចចិត្ត រួចខ្ញុំ្របែហលបបនកន្លះែខ

អញ្ចងឹខ្ញុំេបើកែភ្នករួច។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ដល់េពលេបើកែភ្នករួចបុ៉ែន្តខ្ញុំអត់េមើលេឃើញអីមួយបន្តិចេសបះ។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ៃដ្រគបន់ែតបបនកេ្រមើកអញ្ចងឹេទ េជើងអីកេ្រមើកអញ្ចឹងេទប។  

ក៖ ហុ.ឺ..! 

ខ៖ រួចេទបបងមកអីសួរេហើយនិយបយអត់េចញ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េហើយេមើលក៏មិនេឃើញេទៀត េបើកែភ្នកេសបះហ្នឹងហប េមើលេគអត់េឃើញេទ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ បបន្របែហលជប៣ែខេ្រកបយមកបបនេពទ្យេគមកចបក់ៗរហូតមកដល់៣ែខេ្រកបយមកខ្ញុំអឺ..

ខ្ញុំៗេដកេមើលអញ្ចងឹ ខ្ញុំេបើែភ្នកអញ្ចងឹខ្ញុំេឃើញឆ្មបេគដបក់្រតីព្យួរេនប ចងេនបកែ្រញ្ចងេកៀនហ្នឹង។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ឆ្មបហ្នឹងវបរត់េទបសុីអញ្ចងឹរួចេទបខ្ញុំែ្រសកថបឆ្មបអញ្ចងឹ អ្នកេនបក្នុងេពទ្យហ្នឹងេគេផ្អើលេឆបរេឡប

ហ្ហ.៎..េគថបកុមបរហ្នឹងេចះនិយបយេហើយកុមបរហ្នឹងេចះនិយបយអញ្ចឹងហប។  

ក៖ ចបស!  



ខ៖ រួចេទបក៏េគបង្ហបត់បេ្រងៀនខ្ញុំឱ្យេហបមីង េហបពូ េហបែម៉ េហបថប...។ 

ក៖ អំឡុងេពលបុ៉ល ពតហ្នឹងេហមីង? 

ខ៖ ចបសជំនបន់ហ្នឹង។ 

ក៖ េហើយចុះមីងដល់េពលមីងហូបចុកេម៉ចែដរ ្រគប់្រគបន់េទ? 

ខ៖ ហូបចុកេនបក្នុងេពទ្យហ្នឹងេហ? 

ក៖ េនបទបំងអស់មួយេពញបុ៉ល ពតហ្នឹងហប? 

ខ៖ េនបក្នុងហ្នឹងអត់អីេទេគឱ្យេយើងហូបបបយតបមស្រមួលេនបនឹងេពទ្យហ្នឹងហប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េគមបនបបយហូបបុ៉ែន្តេនបផ្ទះេយើងហ្នឹងហបហូបបបរេហេនបក្នុងសហករណ៍ហ្នឹងហប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េនបេរបងបបយហ្នឹងេគឱ្យេយើងហូបបបរ្រគប់គ្នប។ 

ក៖ ចបសអ្នកមីងបន្ទបប់េពលជំនបន់បុ៉ល ពតមកែបកមកមីងរស់េនបកំពង់ចបមហ្នឹងឬក៏េម៉ចែដរ? 

ខ៖ េនបបឹង្រពួលហ្នឹងែដល។ 

ក៖ អញ្ចងឹមីងេពលហ្នឹងបន្ទបប់ពីហ្នឹងមកមីងសល់បងប្អូនេ្រចើនេទែបកពីជំនបន់បុ៉ល ពតមក? 

ខ៖ រួចេទប្រកុម្រគួសបរខ្ញុំេនបសល់បងប្អូនតិចែដរ ជីដូនមួយខ្ញុំេនបសល់បងប្អូន៧នបក់ស្លបប់ អស់

៤េហើយេនបសល់ែត៣េទរបល់ៃថ្ង។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ស្លបប់េនបក្នុងបុ៉ល ពតបុ៉ែន្តេបើ្រគួសបរខ្ញុំេនបជំនបន់បុ៉លពតហ្នឹងអត់បបនស្លបប់េទខ្ញុំគិតថបល្អ

េពលែដលខ្ញុំបបនមកស្គបល់អំពីដំណឹងល្អ ខ្ញុំគិតថប្រទង់ស្គបល់អំពីចិត្តេយើងបបនច្ស់ពិត

្របបកដែមន។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េបើចិត្ត្រទង់ឱ្យជីវិតខ្ញុំរស់េនបេហើយឱ្យស្គបល់ដំណឹងល្អ។ 



ក៖ ចបស!  

ខ៖ ខ្ញុំេសបកស្តបយណបស់បុ៉ែន្តឪពុកម្តបយខ្ញុំគបត់អត់្រពមេជឿ។  

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ដល់េហើយគបត់ថបអេញ្ចក ខ្ញុំចូលមុនដំបូងគបត់ថបអឺ...េយស៊ូវេបើេគពូែកអញ្ចងឹមិនែមនេគ

យកេទបឆ្កបងេទ អញ្ចងឹខ្ញុំបបន្របបប់គបត់ថបែម៉្រទង់លះបង់ជីវិតហ្នឹងេដបយសបរពួកេយើងេដបយ 

សបរពួកេយើងេនបេលើែផនដីមបនអំេពើបបបេ្រចើនេពក។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹអ្នកមីងស្រមបប់េពលេរៀបកបរេហើយអ្នកមីងមបនកូនបុ៉ន្មបននបក់អ្នកមីង? 

ខ៖ ខ្ញុំេពលេរៀបកបរេហើយខ្ញុំបបនកូន៣នបក់។ 

ក៖ ៣នបក?់ 

ខ៖ ែតកូនទី១េកើតេនបឆ្នបំ១៩៩៦ ។  

ខ៖ ចបស!  

ខ៖ ែខ៤។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ៃថ្ងបុ៉ន្មបេទ ដូចជបៃថ្ង១២អេញ្ចះដឹងអីមិនដឹងេទ។ 

ក៖ ចបសចុះកូនទី២គបត់េឈ្មបះអីេគែដរអ្នកមីង? 

ខ៖ កូនទី២គបត់េឈ្មបះ គុណ េហង។ 

ក៖ ចុះទី១មិញេឈ្មបះអីេគមិញ? 

ខ៖ េឈ្មបះ គុណ េហៀងកូនទី១ ែតកូន្របុសេឈ្មបះទី២ហ្នឹងេឈ្មបះគុណ េហង បបន្រជមុជទឹក 

ជបមួយខ្ញុំ ។ 

ក៖ ចបសល្អែមនែទន ចុះកូនទី៣គបត់េឈ្មបះអីេគែដរ? 

ខ៖ កូនទី៣េឈ្មបះធបនី គបត់េកើតេនបឆ្នបំ២០០១ ែខ៣ែដរ។ 

ក៖ ចបស!  



ខ៖ ៃថ្ង១៣ េបើកូនកណ្ដាលេនបះគបត់ឆ្នបំ១៩៩៧។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ គបត់េកើតេនបែខ៤ែដរ បុ៉នៃថ្ង៦។ 

ក៖ ចបសអ្នកមីងស្រមបប់ស្វបមីរបស់អ្នកមីងគបត់េឈ្មបះអីេគវិញ? 

ខ៖ ស្វបមីខ្ញុំគបត់េឈ្មបះលបង ហតួ។ 

ក៖ លបង ហួត គបត់ជបមនុស្ស្របុសយ៉បងេម៉ចែដរអ្នកមីង? 

ខ៖ អឺ...និយបយេទបប្តីខ្ញុំគបត់ជបមនុស្សស្លូត្រតង់េទ បុ៉ែន្តគបត់េមើលេហបគបត់្របបប់ ្របបប់គបត់ថប 

ឱ្យគបត់មកចូលក្នុងសបសបនបច្រកេនះហបគបត់អត់រំេភើបេទ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ និយបយឱ្យចំេទបខ្ញុំបបនេមើលអឺ...អបន្រពះគម្ពីរនីៃហ្វហ្នឹងហប។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ គបត់ហបចិត្តគបត់រឹងរូសដូចបងនីៃហ្វអញ្ចងឹហប េលមិននិងេលមយួលហប។ 

ក៖ ចបស្រពះនឹងេរៀបចំឱ្យអ្នកមីងេនបេពលខបងេ្រកបយេដបយសបរេពលេវលបរបស់្រពះ។ 

ខ៖ បុ៉ែន្តខ្ញុំេចះែតអធិស្ឋបនឱ្យ្រទង់ជួយេរៀបចំឱ្យអញ្ចងឹហប។ 

ក៖ អញ្ចងឹអ្នកមីងស្រមបប់កូនអ្នកមីង អ្នកមីងឱ្យគបត់េទបសិក្ទបំងអស់គ្នបេទ? 

ខ៖ កូនខ្ញុំឱ្យសិក្ទបំងអស់គ្នបបុ៉ែន្តអបកូនបងគបត់បបនេរៀនចប់ទី១២អញ្ចឹង្រតូវ្របឡងធ្លបក់ ្រតូវ

អបឆ្នបំហ្នឹងពួកគបត់្រតូវេរៀនតេទៀតេដើម្បី្របឡងឆ្នបំេនះ បុ៉ែន្តគបត់បដិេសធថបគបត់ឈប់េរៀន។ 

ក៖ ចបសចុះអ្នកមីងស្រមបប់អ្នកមីង អ្នកមីងេធ្វើយ៉បងេម៉ចេដើម្បីឱ្យ្រកុម្រគួសបរអ្នកមីងមបនសុ    

ភមង្គល? 

ខ៖ ខ្ញុំេដើម្បីឱ្យ្រកុម្រគួសបរខ្ញុំមបនសុភមង្គលខ្ញុំអត់ដឹងេធ្វើេម៉ចេទ េ្រសចែតខ្ញុំអធិស្ឋបនឱ្យ្រទង់

ជួយឱ្យខ្ញុំេរៀបចំចិត្តគំនិតខ្ញុំល្អេនបក្នុង្រកុម្រគួសបរ េហើយជួយមបនម្ហូបអបហបរហូបចុក្រគប់    

្រគបន់។  

ក៖ ចបស! 



ខ៖ េដើម្បីឱ្យមបនេសចក្តីសុខសបន្ត។ 

ក៖ អញ្ចងឹអ្នកមីងេពលអ្នកមីងមបនបញ្ហបអីអ្នកមីងេដបះ្រសបយសន្តិវិធីេទេបើសិនជប្រគួសបរមបន 

បញ្ហបអី? 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចុះអ្នកមីងអប់រំទូន្មបនកូនយ៉បងេម៉ចែដរេនបក្នុងជីវិតអ្នកមីង? 

ខ៖ ខ្ញុំអប់រំកូនកំុឱ្យកូនេដើរេលងរេហតរហូតអញ្ចឹងហប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ កំុឱ្យកូនេទបេសពេ្រគឿងេញៀនខុសច្ប់។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េហើយកំុឱ្យកូននិយបយស្តីអី្វែដលមិនល្អ ឱ្យកូននិយបយស្តីអ្វីែដលល្អេទបេលើចបស់ទំុ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ កបលណបែតែដលេយើងែតនិយបយ និយបយមួយណបែដលេយើងមិន្រតូវនិយបយ េយើងកំុ

និយបយឱ្យេសបះ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ចបសអញ្ចឹងអ្នកមីងមួយេនះគឺជបសំណួរមួយចុងេ្រកបយហបអ្នកមីង េតើអ្នក

មីងមបនអ្វីែដលល្អែដលចង់ែចកចបយកូនេចបអ្នកមីងជំនបន់េ្រកបយេដបយសបរកបរសម្ភបសន៍

េនះគឺអឺ...កូនេចបអ្នកមីងស្តបប់ឮអ្នកមីងេនបេពលខបងេ្រកបយ អញ្ចងឹអ្នកមីងមបនអីែដលចង់

ែចកចបយេទបកបន់គបត់េទ? 

ខ៖ ខ្ញុំចង់ែចកចបយេទបដល់និយបយរួចខ្ញុំ ខ្ញុំចង់និយបយថបឱ្យែន...ខ្ញុយំ្របជបជនែដលគបត់មិន

្រពមអឺ...ស្តបប់ដំណឹងល្អមិន្រពមទទួលដំណឹងល្អពីមុនមកឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់ឱ្យគបត់ទទួល

ដំណឹងល្អឱ្យបបន ខ្ញុំចង់ឱ្យគបត់អឺ...រីករបយេហើយឱ្យគបត់្រជះពីអំេពើបបបដូចជបខ្ញុំអញ្ចងឹែដរ។   

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ ចង់ឱ្យគបត់ជួបនឹង្រពះវរបិតបវិញដូចខ្ញុំែដរ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងចង់ឱ្យកូនេចបជំនបន់េ្រកបយេដើរតបមផ្លូវអ្នកមីងអញ្ចឹងេទ? 



ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ  អញ្ចងឹអរគុណអ្នកមីងខ្ញុំដឹងថបអ្វីទបំងអស់កូនេចបរបស់អ្នកមីងនឹងយក    

គ្រមូតបមអ្នកមីងេដបយសបរអ្នកមីងស្លូតល្អែមនែទន អញ្ចងឹអរគុណេ្រចើនអ្នកមីង។ 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ខ្ញុំនឹងដបក់កបរសម្ភបសេនបក្នុង្របពន្ធ័អី៊នធឺេណតតបមេវបសបយែដលខ្ញុំបបន្របបប់ខបងេលើ 

ហ្នឹង អញ្ចងឹអ្នកមីងអរគុណេ្រចើន។ 

ខ៖ ចបសអរគុណេ្រចើនជ្រមបបលប។ 

ក៖ ចបស៕ 

 


