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ក៖ អញ្ចងឹៃថ្ងេនះនបងខ្ញុំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់េលបកយបយែដលឱ្យខ្ញុំសម្ភបសអំពីជីវ្របវត្តិ 

របស់េលបកយបយ នបងខ្ញុំេឈ្មបះ ែញ៉ម សុគន្ធបជបអ្នកសម្ភបស។អញ្ចងឹេលបកយបយេតើេឈ្មបះ 

េពញរបស់េលបកយបយេឈ្មបះអីេគែដរ? 

ខ៖ េឈ្មបះ អឹ៊ម េពប។ 

ក៖ អឹ៊ម េពប ៃថ្ងេនះគឺពួកេយើងេធ្វើកបរសម្ភបសគឺេនបក្នុងៃថ្ងទី១១ ែខសីហប ឆ្នបំ២០១៦។ 

កបរសម្ភបសេនះ្រតូវបបនេរៀបចំេឡើងេដបយសកលវិទ្ល័យេនប្របេទសអបេមរិចេឈ្មបះថប បី៊ 

វ៉ាយ យូ។ សកលវិទ្ល័យេនះមបនកម្មវិធីេដើម្បីសម្ភបសអំពីជីវ្របវត្តិរបស់េលបកយបយនិង 

្របជបជនែខ្មរេដើម្បីនបេពលអនបគតេទបមុខេទបកូនេចបជំនបន់េ្រកបយគបត់អបចសិក្ែស្វងយល់

ពី្របវត្តិរបស់ដូនតបក៏ដូចជបដំេណើរេរឿងនិងឆបកជីវិតផងែដរ។អញ្ចឹងេលបកយបយេតើេលបក 

យបយអនុញ្ញបតេដើម្បីឱ្យខ្ញុំដបក់កបរសម្ភបសេនះេទបក្នុងេវបសបយរបស់សកលវិទ្ល័យ បី៊ វ៉ាយ 

យូ បបនែដរឬែទ?អញ្ចងឹេលបកយបយយល់្រពមេទ? 

ខ៖ យល់្រពម។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹែដលេវបសបយេនះែដលមបនេឈ្មបះថប www.cambodianoralhistory 

project.byu.edu អញ្ចងឹនបងខ្ញុំសូមចបប់េផ្តើមេធ្វើកបរសម្ភបស។អញ្ចងឹេលបកយបយសូម្របបប់ 

េឈ្មបះេពញេលបកយបយម្តងេទៀត? 

ខ៖ អឹ៊ម េពប។ 

ក៖ អញ្ចងឹេលបកយបយមបនេឈ្មបះេគេហបេ្រកបែដរឬេទ? 

ខ៖ អត់េទ។ 

ក៖ េហបែតយបយេពបៗអញ្ចងឹេទប? 

ខ៖ ចបស! 



ក៖ អញ្ចងឹយបយចបំេទថបេលបកយបយេកើតេនបឆ្នបំណបែដរ? 

ខ៖ ហុ.ឺ..កូនេណ្ហើយ...េភ្លចេហើយឆ្នបំេកើត េបើអបយុ៧៣េទបេហើយ។ 

ក៖ ៧៣អញ្ចងឹយបយេកើត១៩០០អឺ...អញ្ចឹងកូនេចបយបយ្របែហលជបគបត់ដឹងេហើយេបើគបត់ 

ដកពីឆ្នបំ២០១៦ហ្នឹង ស្រមបប់យបយអបយុ៧៣ហ្នឹងគបត់អបចដឹងថបយបយេកើតឆ្នបំណប េហើយ 

អញ្ចឹងយបយចបំេទថបជបឆ្នបំែខ្មរយបយេកើតជបសត្វអីេគែដរយបយ?ដូចជូត ឆ្លូវ ខបល េថបះអី 

អញ្ចងឹហបយបយ? 

ខ៖ ខ្ញុំេកើតឆ្នបំច។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េកើតឆ្នបំច។ 

ក៖ ឆ្នបំចអញ្ចឹងេលបកយបយ េតើេលបកយបយមបនបងប្អូន្របុស្រសីបុ៉ន្មបននបក់? 

ខ៖ អស់េហើយេនបែតម្នបក់ឯង។ 

ក៖ ចុះេនបេពលពួកគបត់អត់ទបន់ស្លបប់ហប? 

ខ៖ ៥នបក់ ្របុស៤ ្រស១ី។ 

ក៖ ៥នបក់ ចបសអញ្ចឹងពួកគបត់ស្លបប់េនបេពលណបែដរយបយ? 

ខ៖ ស្លបប់ពីេពលបុ៉ល ពតខ្លះ ស្លបប់ពីសង្គមខ្លះ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹេពលែបកពីជំនបន់បុ៉ល ពតមកយបយេនបែតម្នបក់ឯងហ្មងេហ? 

ខ៖ េនបម្នបក់ឯង េហើយនឹងកូនេចប។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចឹងស្រមបប់េលបកយបយេតើេលបកយបយជបកូនទីបុ៉ន្មបនែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំជបកូនទី៥។ 

ក៖ ទី៥ ចបសអញ្ចឹងយបយចបំេទថបឪពុករបស់យបយគបត់េឈ្មបះអីេគែដរ? 

ខ៖ គបត់េឈ្មបះ េសបម េអៀម។ 

ក៖ េសបម េអៀម? 



ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹគបត់ស្លបប់ឬក៏រស់យបយ? 

ខ៖ ហុ.ី..ស្លបប់យូរណបស់េហើយ។ 

ក៖ ស្លបប់ជំនបន់ណបែដរ? 

ខ៖ ស្លបប់តបំងពីឆ្នបំហុី...មុនរដ្ឋ្របហបរ លន់ នល់េម្ល៉ះ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹេពលគបត់ស្លបប់ គបត់អបយុបុ៉ន្មបនែដរយបយ? 

ខ៖ គបត់៧០ជបង។ 

ក៖ ៧០ជបងែដរ អញ្ចងឹគបត់េកើតយូរណបស់ែដរេហើយ អញ្ចងឹេលបកយបយចបំេទថបទីកែន្លង 

កំេណើតរបស់េលបកតប ប៉បរបស់យបយហ្នឹងហបគបត់េកើតេនបទីណបែដរ? 

ខ៖ េកើតេនប្រសុកកំពង់្រតែបក េខត្តៃ្រពែវង។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចឹងស្រមបប់យបយ េតើេលបកយបយមបនកបរចងចបំអីខ្លះជបមួយ ឪពុក 

របស់េលបកយបយថបគបត់ជបមនុស្សយ៉បងេម៉ចអញ្ចងឹហប មនុស្សែបបណបគបត់្រសលបញ់េលបក 

យបយេម៉ចែដរ? 

ខ៖ ហុ.ី..ឪពុកម្តបយខ្ញុំ្រសលបញ់កូនវបអស់េលខនិយបយេទបេហើយរកមិនបបនេទ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េហើយកូនក៏េគបរពឪពុកេស្មើរនឹងជីវិតែដរ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ចបស!  

ក៖ េដបយសបរគបត់ល្អ។ 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចបសេហើយេពលហ្នឹងគបត់េធ្វើអីេគែដរេដើម្បីចិញ្ចឹមេលបកយបយនិងបងប្អូន? 

ខ៖ គបត់េធ្វើជបងផ្ទះេឈើអញ្ចងឹ ជបងេឈើេធ្វើជបងផ្ទះអីអញ្ចងឹ។ 



ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹេលបកយបយេតើចបំេទថបប៉បរបស់េលបកយបយហ្នឹងហប ឪពុកហ្នឹង 

ហបឆ្នបំែខ្មរគបត់េកើតសត្វអីេគវិញ? 

ខ៖ ខបល សត្វខ្លប។ 

ក៖ សត្វខ្លប ឆ្នបំខបល។ចបសអញ្ចឹងស្រមបប់ម្តបយរបស់េលបកយបយវិញម្តង េតើម្តបយេលបក 

យបយគបត់េឈ្មបះអីេគែដរ? 

ខ៖ េឈ្មបះ្រពំ ភុន។ 

ក៖ ្រពំ ភុន អញ្ចឹងយបយចបំេទថបែម៉របស់េលបកយបយហ្នឹងហប េតើគបត់េកើតេនបឆ្នបំណប? 

ខ៖ មិនដឹងេទកូនេអើយ។ 

ក៖ អញ្ចងឹសត្វែខ្មរេតើេកើតជបឆ្នបំសត្វអីេគ? 

ខ៖ េគប។ 

ក៖ ឆ្នបំឆ្លូវហ្នឹង ចបសអញ្ចឹងចបំេទថបទីកែន្លងកំេណើតរបស់គបត់េនបទីណបវិញេលបកយបយ? 

ខ៖ េនប្រសុកជបមួយគ្នបហ្នឹង។ 

ក៖ ជបមួយគប្នហ្នឹង? 

ខ៖ ជបមួយតបជបមួយគប្នហ្នឹង។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ ្រសុកអីេគមិញយបយ? 

ខ៖ ្រសុកកំពង់្រតែបក េខត្តៃ្រពែវង។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹេលបកយបយស្រមបប់ម្តបយរបស់េលបកយបយហប គបត់ស្លបប់េនបឆ្នបំ 

ណបែដរ? 

ខ៖ អត់ចបំេទកូនេណ្ហើយ។ 

ក៖ ជំនបន់អីេគែដរយបយ។ 

ខ៖ េនបតបំងពីមិនទបន់រដ្ឋ្របហបរេម្ល៉ះ។ 



ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចឹងស្រមបប់េលបកយបយហ្នឹងេហើយគបត់េកើតជំនបន់េស្តចសីហនុ្រគប់ 

្រគង? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ អញ្ចងឹស្រមបប់េលបកយបយចងចបំអីេគខ្លះជបមួយនឹងម្តបយរបស់យបយហប េតើគបត់ជប 

មនុស្សែបបណប េហើយកបរេ្របៀប្របេដបរបស់គបត់មកេលបកយបយេម៉ចែដរ? 

ខ៖ ម្តបយ្របេដបល្អ េហើយបបនជបខ្ញុំបបនតបំងចិត្តធម៌ចិត្តល្អដូចសព្វៃថ្ងហ្នឹង។ 

ក៖ ហ្នឹងអញ្ចងឹជះឥទ្ធិពលដល់េលបកយបយ។ 

ខ៖ េហើយេពលណបឈឺអត់មបនលុយមួយេរៀលេទកូន។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ្រគបន់ែតញបតិមិត្តជិតខបងហ្នឹងេគយកមកជូនបបនេមើលខ្លួនហ្នឹង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ យបយអត់មបនលុយេទ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ ្រគបន់ែតមបនែត២០០០០ ៣០០០០ ៤០០០០ហ្នឹងហប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ រួមកូនរួមអីខ្លះេទប ហ្នងឹនិយបយ្រតង់េហើយអត់លបក់េទ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងស្រមបប់េលបកយបយ េតើជីតបខបងឪពុករបស់េលបកយបយេតើគបត់េឈ្មបះអីេគ 

ែដរ? 

ខ៖ េឈ្មបះ េសបម ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ តបេសបម? 

ខ៖ ចបសេសបម េអៀមហ្នឹង។ 

ក៖ តបរបស់យបយហប? 



ខ៖ ចបសហ្នឹងេហើយតបហ្នឹងហប ខបងឪពុក ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ដឹងេទយបយថបគបត់េកើតេនបជំនបន់ណប? 

ខ៖ េអើយេកើតមិនទបន់គបត់េទ។ 

ក៖ ចបំថប្រសុកកំេណើតតបរបស់យបយថបគបត់េនបឯណប? 

ខ៖ ថបេនបជបមួយគ្នបហ្នឹងទបំងអស់។ 

ក៖ េនប្រសុកកំពង់្រតែបក េខត្តៃ្រពែវងហ្នឹងេហ? 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចបសចុះដូចជបមបនែដលឪរបស់េលបកយបយគបត់មបនែដល្របបប់ថបតបហ្នឹងគបត់េកើតឆ្នបំ 

សត្វអីេគេទ? 

ខ៖ អត់ដឹងេទកូន។ 

ក៖ អត់េទ េលបកយបយេកើតមិនទបន់គបត់ហ្មងេហ? 

ខ៖ មិនទបន់។ 

ក៖ អញ្ចងឹស្រមបប់យបយខបងឪពុកហ្នឹងវិញគបត់េឈ្មបះយបយអីេគែដរ? 

ខ៖ ហប? 

ក៖ យបយរបស់យបយខបងឪពុកហប? 

ខ៖ េភ្លចេហើយេចបេអើយ។ 

ក៖ អត់អីេទេលបកយបយ ែតគបត់េនប្រសុកកំេណើតជបមួយគ្នបហ្នឹង ឥឡូវស្រមបប់ខបងម្តបយ 

វិញម្តង  យបយរបស់យបយខបងម្តបយគបត់េឈ្មបះអីេគវិញ? 

ខ៖ ហុ.ី..ស្អីេទេភ្លចែដរហ្នឹងណបស់។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ សួរអញ្ចងឹទីណបចបំទីណបអត់។ 

ក៖ អត់អីេទ ចុះស្រមបប់េលបកតបវិញ ចបំេលបកតបេទខបងម្តបយហប? 



ខ៖ ចុះមិញខ្ញុំ្របបប់មិញ។ 

ក៖ ខបងម្តបយមិញខបងឪពុក ឥឡូវខបងម្តបយម្តងហប? 

ខ៖ អឺ...ខបងម្តបយហ្នឹងអឺ...។ 

ក៖ អត់ចបំែដរ? 

ខ៖ ្រពំ។ 

ក៖ យបយ្រពំ? 

ខ៖ តប្រពំ។ 

ក៖ តប្រពំ ចបសហ្នឹងេហើយអញ្ចងឹស្រមបប់គបត់ គបត់រស់េនបជំុគ្នបហ្នឹងេនបៃ្រពែវងហ្នឹងទបំងអស់ 

យបយេហ? 

ខ៖ េនបហ្នឹងទបំងអស់ែតគបត់ស្លបប់អស់េហើយ េធ្វើេម៉ចខ្ញុំក៏មិនចបំែដរ។ 

ក៖ អត់អីេទ អញ្ចងឹេលបកយបយេតើបងប្អូនឪពុកម្តបយរបស់េលបកយបយបងប្អូនជីដូនជីតប 

េលបកយបយមបនអ្នកណបេទបរស់េនប្របេទសេ្រកបេទ? 

ខ៖ អត់េទ។ 

ក៖ អត់េទចបស។ 

ខ៖ អឺ...េបើវបែបកមកេយើងមិនដឹងទីណបអីណី េទបអបណបដឹង។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹស្រមបប់េលបកយបយ េតើអឺ...ស្រមបប់យបយេនបេពលសង្គមហប 

េតើយបយេរៀនដល់ថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបនែដរ? 

ខ៖ អត់េចះ។ 

ក៖ អត់ែដលចូលសបលបេទេហ? 

ខ៖ អត់ែដលេរៀនេទ។ 

ក៖ ែដលេរៀនអក្ខរកម្មអីអត់? 

ខ៖ អត់េទ។ 



ក៖ អត់ហ្មង អញ្ចងឹអត់មបនេរៀនអីេសបះហ្មង? 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ អញ្ចងឹស្រមបប់យបយដូចជបក្តី្រសៃម៉យបយេនបពីេក្មងហប ធំេឡើងយបយចង់ក្លបយេទបជបអី 

េគែដរ? 

ខ៖ គ្មបនចង់ក្លបយេទបជបអីេទ ចង់ែតគិតេធ្វើកបរជួយែម៉ឪ កម្លបំងែម៉ឪចបស់េទប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េយើងកម្លបំងជួយលក់ដូរអី េធ្វើកបរអីអញ្ចឹងេយើងេចះែតេធ្វើេទបចបស។ 

ក៖ អញ្ចងឹអត់មបនេគបលបំណងច្ស់លបស់េទ ដឹងែតរកសុីហ្មង? 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹស្រមបប់យបយេតើរបរែ្រសចម្កបរយបយធ្លបប់េធ្វើេទ? 

ខ៖ េធ្វើពីេនះេធ្វើដល់ែតរួចមកមកេនបភ្នំេពញមកែលងេធ្វើេទប។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ចុះេតើយបយធ្លបប់ដំាេពបតដបំអីេទ? 

ខ៖ អត់េទ។ 

ក៖ ែតែ្រសមួយេទ? 

ខ៖ ែតែ្រសេទ។ 

ក៖ មបន្រគួសបររកសុីរកអីេទយបយ? 

ខ៖ ចបស? 

ក៖ លក់ដូរអីវ៉ាន់អញ្ចងឹហប? 

ខ៖ េចះែតរកអញ្ចងឹេទប ្រគួសបរេទបគបត់រកេធ្វើកបរងបរេទប សំណង់េធ្វើអីេទបេយើងេចះែតលក់ដូរ 

ចិញ្ចឹមេចបចិញ្ចឹមអីតេទបេទៀតេទបចបស។ 

ក៖ ចបសហ្នងឹេហើយ ចបសអញ្ចងឹស្រមបប់េលបកយបយេពលេលបកយបយេពលេរៀបកបរម្តង 

អញ្ចងឹេលបកយបយេពលេរៀបកបរ កបរេនបឆ្នបំណបែដរ? 



ខ៖ អត់ចបំេទ ខ្ញុំេរៀបកបរអបយុ១៥។ 

ក៖ កបរអបយុ១៥? 

ខ៖ ចបស!  

ក៖ េគេហបជំនបន់អីេគែដរយបយ? 

ខ៖ េនបក្នុងសេម្តចសីហនុែដរ។ 

ក៖ េនបជំនបន់សីហនុែដរ ចបហ្នឹងេហើយអញ្ចឹងយបយចបំេទថបេពលយបយកបរ យបយកបរេនបភូមិ 

ណបែដរ? 

ខ៖ េនបផ្រេដើមគរ។ 

ក៖ េនបផ្រេដើមគរ ្រកុងភ្នំេពញហ្នឹង។ 

ខ៖ ចបសេនបហ្នឹង។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងស្រមបប់េលបកយបយ េតើេលបកយបយេហើយនឹងស្វបមីរបស់េលបកយបយជួបគ្នប 

ដំបូងេនបទីណបែដរ? 

ខ៖ ជួបគ្នបេនបភ្នំេពញហ្នឹង។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ េហតុេម៉ចបបន្រសលបញ់គបត់? 

ខ៖ េហ...មបនេម៉ចេបើេគេឃើញេយើង្រសលបញ់េយើងេទបេហើយ។ 

ក៖ េហើយេរៀបកបរហ្នឹងែម៉ឪេរៀបចំឱ្យឬក៏្រសលបញ់គ្នបេដបយចិត្តឯង? 

ខ៖ ហប...អត់មបនអបណបមក្រសលបញ់ចបប់ៃដចបប់េជើងេទ កបរេពញច្ប់។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ កបរជំនបន់េនបះ្រតូវេធ្វើ១៥តុែដរេតើ។ 

ក៖ ហុី...ឡូយណបស់យបយ ហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ មបនអបៃយ៉េ្រចៀងេលងេទៀតហ្ហ៎...។ 

ក៖ ឡូយែមនែទន។ 



ខ៖ ចបសសុទ្ធែតេថបែកេរបងេឈើេគជួយ្រចូង្រចបង។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹជំនបន់ហ្នឹង្រគួសបរយបយមបនែដរហ្នឹងអញ្ចឹង? 

ខ៖ មិនមបនេទខ្សត់េទេចបវបមបនធម្មតប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ដូចេយើងសព្វៃថ្ងហ្នឹងហប បុ៉ែន្តមបនអ្នកបងប្អូនជិតខបងេគពូែកជួយពូែកអីេគអបណិតេគ 

្រសលបញ់េគេចះែតជួយហប។ 

ក៖ ហ្ហ.៎..ហ្នឹងេហើយ្រសលបញ់គប្នេដបយសបរអ្នកជិតខបងគ្នបអញ្ចឹង? 

ខ៖ ចបស!  

ក៖ ហ្នឹងល្អែមនែទនយបយ អញ្ចងឹយបយស្រមបប់េ្របៀបេធៀបជីវិតរបស់េលបកយបយហប 

ពីអតីតកបលក៏ដូចជបមកបច្ចុប្បន្នហ្នឹង េតើមបនខុសគ្នបេម៉ចែដរយបយ? 

ខ៖ ហុ.ី..កូនេណ្ហើយវបមិនខុសគ្នបអីណបេទដូចែតដែដលហ្នឹង។ 

ក៖ វបដូចដែដលហ្នឹងវបេម៉ចែដរយបយ? 

ខ៖ វបដែដលហ្នឹងសកម្មភបពេយើងរកទទួលទបនអីហ្នឹងវបធម្មតប វបដែដលេទបណប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ វបខ្វះៗណបស់ៃថ្ងណប ៃថ្ងណបខ្វះខបតៃថ្ងណបវបមិនខ្វះខបតវបមិនខ្វះខបតេទបវិញេទបណប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េរឿងបញ្ហបជីវិតវបែតបុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ អបេយើងមបនជម្ងឺឈឺអញ្ចងឹេទបវបអត់លុយេទប េយើងចបំែតេដកស្លបប់អញ្ចងឹេទប។ 

ក៖ ហុឺ...! 

ខ៖ េបើមបនេចះែតតក់តិចៗេទប រស់បបនតិចេទៀត ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹស្រមបប់េលបកយបយវិញ េតើយបយចូលចិត្តពិសបរម្ហូបអីេគែដរ? 



ខ៖ ហុ.ី..េរឿងម្ហូបទូេទបេហើយកូនេអើយ អីក៏ហូបអីក៏ហូបែដរេយើង។ 

ក៖ ែតមួយណបឆ្ងបញ់ជបងេគស្រមបប់យបយអញ្ចឹងហប? 

ខ៖ មិនទបន់ដឹងថបឆ្ងបញ់មួយណបេទ េយើងចបស់េទបេហើយ េក្មងេយើងេចះែតកម្មង់បបន។ 

ក៖ ចុះពីេក្មងកម្មង់អីេគែដរភបគេ្រចើន? 

ខ៖ គ្មបនកម្មង់អីេទ ស្លរម្ជូរយួនស្លរអីអញ្ចងឹេទប េចៀន ឆប េធ្វើឡុកឡបក់ បី៊ស្ទឹកតិចតួចេទប។ 

ក៖ ចបសេហឆ្ងបញ់ៗេទៀតហប។ 

ខ៖ េធ្វើៗេទបៃថ្ងណបជំុគ្នបម្តងេធ្វើេទបមកជំុគ្នបេធ្វើេទប។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹយបយេចះេធ្វើម្ហូបទបំងអស់ហ្នឹងេទ? 

ខ៖ េចះខ្លះ។ 

ក៖ អញ្ចងឹយបយេរៀនេធ្វើម្ហូបហ្នឹងពីអ្នកណបេគែដរ? 

ខ៖ េចះែតេរៀនេទប េទបផ្ទះេគអញ្ចងឹេយើងេឃើញេគេធ្វើស្អីអ្នកេធ្វើស្អបត េយើងយកគ្រមូេគេទប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េធ្វើឆ្ងបញ់យកគ្រមូេគេទប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អ្នកណបេធ្វើេស្មបកេ្រគបកអប្រកក់េយើងកំុយកេទប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អញ្ចងឹចបស។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ អញ្ចឹងេលបកយបយស្រមបប់េពលេលបកយបយទំេនរ េលបកយបយចូលចិត្តេធ្វើអី 

េគែដរ? 

ខ៖ ហុ.ី..មបនេធ្វើអីេគេទកូនេអើយ េពលេនបេក្មងេពលទំេនរេចះែតចបក់េ្រសបមេខ្នើយ រូបចបប 

ផ្កបផុសអីេទប្រគបន់ែតរស់។ 

ក៖ ចបសស្អបតណបសអ់ញ្ចងឹ េចះចបក់េទៀត? 



ខ៖ ចុះេយើងេនបេក្មង។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងេលបកយបយេពលទំេនរទីកែន្លងកម្ន្តែដលេលបកយបយចូលចិត្តេទបជប 

្រគួសបរជបងេគេនបឯណបវិញ? 

ខ៖ មិនសូវបបនេទបេទ អំុ៊ទូកអីគ្មបនបបនផង េទបបបនមបត់ទេន្លម្តងៗ។ 

ក៖ ចបសេពលអំុ៊ទូកអញ្ចងឹបបនបបនេទប? 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងស្រមបប់េលបកយបយ េតើេលបកយបយចូលចិត្តស្តបប់ចេ្រមៀងចូលចិត្តស្តបប់ 

អីេទ? 

ខ៖ ខ្ញុំមិនសូវដូចបបនជបស្តបប់អីេទេ្រពបះរវល់គិតែតពីខំរកេដើម្បីទុកខ្លួនឯងេពលចបស់េទប 

ស្រមបប់ជីវិតេយើង។ 

ក៖ ចបសចុះេលបកយបយអបច្របបប់ខ្ញុំពីជំនបន់ែដលេលបកយបយឆ្លងកបត់ក្នុងរបបស្រង្គបមក៏ដូច 

ជបជំនបន់សីហនុ េតើជីវិតយបយវបរេបៀបេម៉ចែដរេពលេធ្វើរដ្ឋ្របហបរមកេតើវបយ៉បងេម៉ចែដរេហើយ 

េពលេហើយេតើេពលជំនបន់បុ៉ល ពតេតើវបយ៉បងេម៉ចែដរយបយអបចសេង្ខបបបនេទ? 

ខ៖ េពលជំនបន់បុ៉ល ពតហ្នងឹវបទូេទបេទបេហើយហប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អបកបរែដលេយើងដឹងទបំងអស់ែតគ្នបហ្នឹងេហើយវបមិនស្គបល់ែតេយើងេទ។ 

ក៖ ចបសឥឡូវស្រមបប់យបយវិញ យបយជួបអីេគនឹងែភ្នកែដលជួបេពលហ្នឹងហប? 

ខ៖ េម៉ចេឃើញហបេបើេគេធ្វើេម៉ចអញ្ចងឹហប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េគយកសម្លបប់ េគយកេទបេធ្វើអីណបស់។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េស្មើរម៉បនេគេហបេទប េគយកេទបក៏យកេទប។ 

ក៖ ចបស! 



ខ៖ េស្មើរម៉បនេយើងយប់េយើងស្រមបន្តេទប េយើងកំុែតម៉បត់ េនបែតេយើងេទបណបស់ខ្លបចេគ យក 

េទបៃវ៉យកេទបសម្លបប់េចបលេទបណបស់ ែតបុ៉ណ្ណឹងេទ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ចបសកបរងបរ្រពលឹមេឡើងេគឱ្យេយើងេធ្វើេយើងេទបេធ្វើេទប្របឹងែ្របងេចះែតេធ្វើេទបកំុឱ្យេគៃវ៉ 

េចបល។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ ែតបុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖ អញ្ចងឹេពលយបយេនបជំនបន់បុ៉ល ពតហ្នឹងេតើេគេ្របើយបយឱ្យេធ្វើអីេគែដរ? 

ខ៖ ហុ.ី..កូនេណ្ហើយកបប់ដំបូកបុ៉នៗផ្ទះក៏មបន ស្ទូងក៏មបនថបមួយចប់ហ្នឹងេគេ្របើេយើងេធ្វើអីេយើង 

េធ្វើហ្នឹង។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ ចបសេគបញ្ជបេយើង។ 

ក៖ អញ្ចងឹេលបកយបយ េតើកបរហូបចុករបស់េលបកយបយេតើេគឱ្យហូបចុករេបៀបេម៉ចែដរ? 

ខ៖ ហុ.ី..ធម្មតប េពលណបវបខ្វះ េពលណបបបនវបបបនេហើយ្រគបន់ថបឆ្ងបញ់វបអត់ឆ្ងបញ់អីមិនដឹង 

េទ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ្រគបន់ថបវបមិនមបន្រគប់្រគបន់ដូចេនបសព្វៃថ្ងផ្ទះេយើងេទ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចុះេពលជំនបន់លន់ នល់ហបេម៉ចវិញែដរយបយ? 

ខ៖ មបនអីអបហ្នឹងេយើងេនបនឹងភ្នំេពញេឡើយ េយើងេនប្រគបន់រក្រគបន់នឹងេធ្វើបបនេទបណបស់។ 

ក៖ ចបស! 



ខ៖ ហូបេទប។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងដូចេពលហ្នឹងមបនដូចជបមបនកបរទម្លបក់្រគបប់ឥវ៉ាន់អញ្ចងឹហប េលបកយបយ 

មបន្រកុម្រគួសបរឬក៏សបច់ញបតិណបែដល្រតូវ្រគបប់្រតូវអីេទ? 

ខ៖ អត់មបនេទ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ជំនបន់ហ្នឹងអត់េទ។ 

ក៖ អញ្ចងឹេលបកយបយឮ្រគបប់េផ្លបងអីេទ? 

ខ៖ ឮរត់្រកបបហ្នងឹទបងំអស ់េផ្លបង្រគបប់េឆះផ្រេដើមគរ េផ្លបងេឆះផ្ទះេខ្ទចខ្ទីអស់។ 

ក៖ អូ...េហើយចុះអ្នកេនបក្នុងផ្ទះហ្នងឹេម៉ចវិញេទបយបយ? 

ខ៖ រត់េចញេទប រត់េចញេទបេឆះែតផ្ទះេទប។ 

ក៖ ហូ...កម្សត់ណបស់យបយេនបជំនបន់ស្រង្គបម? 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ អញ្ចងឹយបយ េតើេពលយបយរួចខ្លួនេចញពីជំនបន់បុ៉លពតេហើយមបនអបយុដល់សព្វៃថ្ងហ្នឹង 

េតើយបយមបនអបរម្មណ៍េម៉ចែដរ? 

ខ៖ មបនអីេចបធម្មតបអញ្ចងឹ េបើេយើងមបនជីវិតរស់េហើយេចះែត្របឹងែ្របងរកហូបចុកអញ្ចឹង 

េទប។ 

ក៖ ចបសចុះ្រគបន់ែតដឹងេពលែបកភ្លបមហប យបយមបនអបរម្មណ៍យ៉បងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ អត់អីមបនអបរម្មណ៍េចះែតភ័យេហើយ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េយើងមិនដឹងណបេវៀតណបមចូល្រសុកអញ្ចងឹេទបភ័យេហើយ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ខ្លបច២យ៉បងអបហ្នឹង។ 



ក៖ ខ្លបចអីេគខ្លះយបយ? 

ខ៖ ចុះេយើងរួចពីបុ៉ល ពតេទបេយើងចុះេយើងមិនខ្លបចមួយសបរ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េយើងមិនអបចដឹងថបយួនវបល្អឬក៏អីេយើងេម៉ចមិនអបចដឹងបបន អបហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ ចបសៗ! 

ខ៖ ភ័យពីេនបះមកេហើយ មកដល់េនះេទៀតមិនភ័យមិនអីេទៀត ដល់ឥឡូវធម្មតប។ 

ក៖ ចបសេដបយសបរឥឡូវ្រសុក្រសួលេហើយ។ 

ខ៖ ចបស្រសុក្រសួលេហើយ។ 

ក៖ អញ្ចងឹយបយ េតើដូចជបបងប្អូនសបច់ញបតិេលបកយបយហបេនបសល់អ្នកណបេគខ្លះរួចពី 

ជំនបន់ស្រង្គបម? 

ខ៖ ហុី...គ្មបនសល់េទ អស់េហើយបងប្អូនេនបែតម្នបក់ឯង។ 

ក៖ ហុី...! 

ខ៖ មបនែដរបងប្អូនជីដូនមួយេគេនប្រសុកអស់េហើយ។  

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ចំែណកខ្ញុំេនបែតម្នបក់ឯង។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងស្រមបប់ពួកគបត់ហប េតើពួកគបត់េពលស្លបប់ ស្លបប់េនបជំនបន់ណបែដរ? 

ខ៖ ហុ.ី..ឈឺស្លបប់ពីេយើងហ្នឹង គបត់ខ្លះស្លបប់ពីសង្គមេទប ខ្លះស្លបប់អត់មបនបុ៉ល ពតេទស្លបប់ពី 

សង្គមេទបងប្អូនហ្ហ៎...។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹេលបកយបយបន្ទបប់ពីរបបបុ៉ល ពតមកហប េលបកយបយេរៀបកបរ 

ជបមួយេលបកតបមកេតើអឺ...្របកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតេលបកយបយេធ្វើអីេគែដរ? 

ខ៖ ប្តីខ្ញុំគបត់េធ្វើជបងផ្ទះ គបត់េធ្វើជបងស្អី េហើយខ្ញុំលក់ដូរអញ្ចងឹ។ 

ក៖ ចបស! 



ខ៖ ចបស! 

ក៖ យបយលក់ដូរអញ្ចងឹេទប? 

ខ៖ ចបសលក់បែន្លបង្កបរអីេទប។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងស្រមបប់ជីវិតេលបកយបយ េតើអ្វីែដលចងចបំជបងេគបំផុតេនបក្នុងជីវិតមិនអបច 

បំេភ្លច? 

ខ៖ ចងចបំអីចងចបំែដលេយើងពិបបក្រសណុករបស់េយើងែតបុ៉ណ្ណឹង ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ តស៊ជីូវិតេយើងែតបុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ដូចជបផលលំបបកេហើយកបរ្រសណុកហ្នឹងវបមបនលក្ខណៈយ៉បងេម៉ចែដរយបយ យបយជួបអី 

េគខ្លះ? 

ខ៖ មបនជួបអីេទកូនេអើយ អបហ្នឹងកបរពិបបកនិងកបរ្រសណុកហ្នឹងវបេនឿយ វបហត់នឹងេយើង្របឹង 

ែ្របងរកនិងេយើងមបនកូនមបនេចបចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមេចបេទៀតហ្នឹងែតបុ៉ណ្ណឹងេទ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ ចុះដូចជបសំណួរបន្ទបប់េទៀតហប េលបកយបយអញ្ចឹងេលបកយបយេ្រកបយេពល 

ែដលេលបកយបេរៀបកបរជបមួយេលបកតបមក េតើេលបកយបយមបនកូនេចបបុ៉ន្មបននបក់ែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំេ្រចើនណបស់ េនបសល់ែត៥នបក់េទ សព្វៃថ្ង១ឡូ។ 

ក៖ ១២នបក់?េតើពួកគបត់រស់េនបទបំងអស់គ្នបឬក៏េម៉ច? 

ខ៖ អត់េទេនបែត៥េទ។ 

ក៖ េនបែត៥េទ អញ្ចឹងយបយមបនចបំេឈ្មបះកូនទបំងអស់េទ? 



ខ៖ ចបំអត់អស់េទ។ 

ក៖ អញ្ចងឹយបយអបចេរៀបរបប់្រតួសៗេនបណបែដលយបយចបំបបនេទ? 

ខ៖ ហុ.ី..េភ្លចអស់េហើយ ខ្ញុំេភ្លចេ្រចើនណបស់។ 

ក៖ ចបសអត់អីេទេលបកយបយឥឡូវេនះវិញ្របបប់េឈ្មបះែដលកូនេនបរស់វិញ? 

ខ៖ កូនេនបរស់េឈ្មបះ េអឿន វណ្ណថន។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េអឿន វុទ្ធីេហបទូច។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ហុី...េអឿន អូន។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េអឿន រិទ្ធនី។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េអឿន សុភណ្ឌ័ បុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹេតើកូនេចបរបស់េលបកយបយកបរេហើយឬក៏េនប? 

ខ៖ កបរេហើយ េនប២។ 

ក៖ េនប២ហ្នឹង អត់្រពមយក្របពន្ធហ្មង? 

ខ៖ មួយហ្នឹងេទើបែតមកពីេធ្វើកបរមិញឥឡូវេទបណបេទៀតេហើយ េនះមូ៉តូេគជិះមកមិញហ្នឹង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយវបមិនទបន់រក្របពន្ធមកពីវបអត់លុយ មបនលុយេចះែតរក។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងស្រមបប់េលបកយបយ េតើស្វបមីេលបកយបយគបត់េឈ្មបះអីេគវិញ? 

ខ៖ េឈ្មបះអឺ...ជបតិ សំេអឿន។ 



ក៖ ជបតិ សំេអឿន អញ្ចឹងេលបកយបយស្រមបប់ស្វបមីេលបកយបយហប គបត់ជបមនុស្ស 

អត្តចរិកែបបណបែដរ? 

ខ៖ ហ្ហ.៎..ស្លូតណបស់អូនេអើយគ្មបនេចះរកេរឿងអ្នកណបេទ មិនែដលេចះទបស់អ្នកណបអីេទ ស្លូត 

ណបស់មួយ្រគួសបរខ្ញុំ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អ្នកេនបឯណបក៏្រសលបញ់គបត់ អ្នកណបក៏្រសលបញ់។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចឹងស្រមបប់េតើគបត់ហបរកសុីដូចជបចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមអីអញ្ចឹងហបដូចជប 

គបត់ផ្តល់្រគប់្រគបន់ស្រមបប់េលបកយបយេទ? 

ខ៖ អត់អីេទអូន។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ មិនែដលបបត់លុយបបត់កបក់េទ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ គបត់្រសលបញ់្រគួសបរខ្លបំងហ្មងេហ? 

ខ៖ ចបសអត់េទ មិនែដលេចះមបន្រសីញីអីេទ មិនេចះេទ។ 

ក៖ ដឹងែតពីេស្មបះហ្មងយបយេណបះ? 

ខ៖ ចបសៗ! 

ក៖ អញ្ចងឹេលបកយបយស្រមបប់េលបកតបគបត់ស្លបប់េនបឆ្នបំណបែដរ? 

ខ៖ យ.ី..ស្លបប់ជបង១០ឆ្នបំេហើយឥឡូវ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹគបត់េទើបែតនឹងស្លបប់ឥឡូវហ្នឹងែដរេទេហ? 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ េមើលស្លបប់េបើសិនជបង១០ឆ្នបំ ឆ្នបំ២០០៤ ២០០៥ហ្នឹងយបយេហ? 



ខ៖ ចបស្របែហលជបជំនបន់បុ៉ណ្ណឹងេហើយកូន។ 

ក៖ ចបសមូលេហតុអីបបនជបស្វបមីេលបកយបយស្លបប់? 

ខ៖ គបត់ឈឺ គបត់េធ្វើផ្ទះឱ្យជបងអញ្ចងឹេទប គបត់របូតៃដ គបត់ធ្លបក់មកគបត់្រគំ្រគបអញ្ចងឹេទប។ 

ក៖ អញ្ចងឹេដបយសបររកសុីចិញ្ចឹម្រកុម្រគួសបរេធ្វើឱ្យគបត់ក្លបយជបែបបហ្នឹងយបយេណបះ? 

ខ៖ ចបសៗ! 

ក៖ អបណិតែមនែទនអញ្ចងឹ ជីវិតមនុស្សម្នបក់ៗពិបបកខ្លបំងែមនែទន។ 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ េដើម្បី្រកុម្រគួសបរអញ្ចឹងស្រមបប់យបយ យបយរបល់ៃថ្ងយបយេធ្វើកបរអីេគែដរឬក៏េម៉ចែដរ? 

ខ៖ េអើយេធ្វើអី េធ្វើេនបែតផ្ទះដបំបបយឱ្យែតកូនហូបហ្នឹងហប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ កំុឱ្យឈឺ ឈឺេទៀតហ្នឹង។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹស្រមបប់េលបកយបយរេបៀបេដើម្បីេលបកយបយចិញ្ចឹមអប់រំដល់កូននិង 

រេបៀបចិញ្ចឹមហ្នឹងេលបកយបយផ្តល់ឱ្យគបត់យ៉បងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ ផ្តល់េសចក្តីសុខ ្របែដរ្របេដបឱ្យែតេគល្អកំុឱ្យែតេគេធ្វើអ្វីែដលខុសនឹងមបគ៌ាច្ប់ហ្នឹង 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េហើយក៏បបនដូចបំណងរបស់េយើងេទប។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ មិនេភ្លើតេភ្លើន មិនេឈ្លបះមិន្របែកកដូចថបមីនអីដបក់េគដបក់ឯងហប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ែតបុ៉ណ្ណឹងេទ ្របែដរ្របេដបកូនបបនែតបុ៉ណ្ណឹង។ 



ក៖ ចបសអញ្ចងឹេលបកយបយស្រមបប់កូនៗរបស់េលបកយបយហប េលបកយបយមបនឱ្យគបត់េទប 

េរៀនទបំងអស់គ្នបអត់? 

ខ៖ បបនេរៀនបន្តិចបន្តួចហ្នឹង កូនេណ្ហើយបបនេចះបន្តិចបន្តួចម្នបក់អញ្ចឹង។ 

ក៖ ចបសគបត់េចះសរេសរេចះអីេទ? 

ខ៖ ហុ.ី..សរេសរខ្លះេកើតខ្លះមិនេកើតអញ្ចងឹ មកពីេយើងអន់េយើងមិនេចះេយើង្រកែដរហប 

អញ្ចឹងហប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ តស៊ូវបមិនបបន។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយល្អែមនែទនេលបកយបយែដលេលបកយបយបបនឱ្យគបត់េទបេរៀនខ្លះែដរ 

េទបះថបអត់ក៏េនបបបនឱ្យគបត់េរៀនអក្សរអញ្ចងឹហប។ 

ខ៖ េចះ្រគបន់បបនេគេជរេយើងក៏ដឹងែដរ។ 

ក៖ អញ្ចងឹយបយដូចជបេតើមូលេហតុអីែដលេលបកយបយគិតថបកបរអប់រំហ្នឹងវបល្អែដលបបនឱ្យ 

កូនេលបកយបយអបចបបនេទប ដូចជបេលបកយបយបបនបញ្ជូនគបត់ឱ្យគបត់េទបេរៀនហប? 

ខ៖ ចបសេយើងអប់រំអញ្ចងឹ ធម្មតបេយើងេចះស្តី្របេដបតបមម្តបយឪពុក្របេដបកូន។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ យ៉បងណបឱ្យែតេដើរផ្លូវល្អកំុឱ្យេដើរផ្លូវណបែដលមិនល្អ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ែតបុ៉ណ្ណឹងេទ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយល្អែមនែទនេលបកយបយ អញ្ចងឹេលបកយបយេតើេលបកយបយេធ្វើដូចេម្តច 

េដើម្បីឱ្យ្រកុម្រគួសបរយបយមបនសុភមង្គលហប? 

ខ៖ អឺ...សុភមង្គលតបមេយើង្របែដរ្របេដបេទប េដបយសបរគ្នប្របឹងែ្របងបបនក៏បបនេទបគ្នប្របឹង 

ែ្របងមិនបបនមិនដឹងេធ្វើេម៉ចហ្ហ៎...។ 

ក៖ ចបស! 



ខ៖ អបហ្នឹងេ្រសចេលើកម្លបំងេយើង េយើងមបនអី។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ មបនែតេ្របើកម្លបំង។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹេបើមបនអ្នកណបមួយខុស េតើេលបកយបយទូន្មបនគបត់េម៉ចែដរ? 

ខ៖ ែតខុសទូន្មបនេចះែតទូេហើយ េបើមិនអញ្ចឹងដំបងឥឡូវេហើយ ទបញមករត់ែតឥឡូវហ្នឹង។ 

ក៖ េលបកយបយកបចេហជបមួយកូន? 

ខ៖ េទមិនកបចេទ េយើងស្លូតែតេយើងេធ្វើកបចដបក់វប វបខ្លបច។ 

ក៖ អូេខអញ្ចឹងល្អែមនែទនេលបកយបយ អញ្ចងឹេលបកយបយ្រកុម្រគួសបរវបអង្គុយែមនែតមបន 

សុភមង្គលរហតូេទ។ 

ខ៖ មិនមបនសុភមង្គលរហូតេទ មបនខុសមបន្រតូវហប។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹេលបកយបយេពលមបនបញ្ហប េតើដំេណបះ្រសបយែដលេលបកយបយគួរែតេដបះ 

្រសបយជបងេគេលបកយបយេធ្វើេម៉ចែដរ? 

ខ៖ វបមបនេធ្វើេម៉ច វបមបនដំេណបះ្រសបយ្រគបន់ថប។ 

ក៖ អត់ទបញដំបងេទេហ? 

ខ៖ េហ...អត់េទ ែតេបើវបេឈ្លបះគ្នបបងប្អូនតិចតួចអីអញ្ចឹង េហើយថបឈប់មិនេបើថបមិនឈប់ 

ទបញអីអញ្ចងឹរត់អស់េហើយ។ 

ក៖ េឈ្លបះគ្នបេពកៃវ៉ម្តង។ 

ខ៖ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ េលបកយបយ េតើេលបកយបយដូចជបេនបក្នុងជីវិតេលបកយបយហប អញ្ចឹងេលបកយបយ 

្រសលបញ្់រកុម្រគួសបរេលបកយបយេទ? 

ខ៖ ហុ.ី..ចុះ្រគួសបរមិន្រសលបញ់ ្រសលបញ់អ្នកណបកូន កូនឯងក៏េចះ្រសលបញ់្រគួសបរ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ។ 



ខ៖ យបយក៏េចះ្រសលបញ់្រគួសបរយបយែដរ។ 

ក៖ អញ្ចងឹេលបកយបយបទពិេសបធន៍េលបកយបយែដលល្អេនបក្នុងជីវិតរបស់េលបកយបយ 

អញ្ចងឹេតើេលបកយបយមបនអីចង់ែចកចបយេទបកបន់កូនេចបយបយជំនបន់េ្រកបយេទ េដបយសបរ 

កបរសម្ភបសេនះេទបកូនេចបយបយជំនបន់េ្រកបយគបត់េបើកេហើយឮេហើយស្តបប់ទបំងអស់គ្នបេតើ 

អញ្ចងឹ។ 

ខ៖ មបនអីនឹងែចកចបយេបើឥឡូវហ្នឹងេយើង្រកបបន្រទព្យសម្បតិ្តអីែចក។ 

ក៖ ដូចជបែចកចបយពីបទពិេសបធន៍អញ្ចងឹហប? 

ខ៖ ែចកែតគំនិតឱ្យកូនខំ្របឹងែ្របងរកខំ្របឹងែ្របងណបស់ ខំ្របឹងែ្របងរកេទបសន្សំលុយ សន្សំ 

កបក់ខ្លះេទប កំុចបយកំុវបយេពកណបស់។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េហើយកំុេភ្លើតេភ្លើនតបមែដង្រសប ែល្បងហ្នងឹអ្វីៗហ្នឹងណប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ចបសកំុឱ្យកូន្រប្រពឹត្តិអីអញ្ចងឹហប បុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹេលបកយបយមួយេនះគឺជបសំណួរមួយចុងេ្រកបយែដលខ្ញុំចង់សួរ 

េចបទសួរេទបេលបកយបយ េតើេលបកយបយមបនដំបូន្មបនអ្វីខ្លះេដើម្បីផ្តបំេផ្ញើរេទបកូនេចបយបយ 

ជំនបន់េ្រកបយឱ្យពួកគបត់ឱ្យពួកគបត់េជៀសផុតពីផ្លូវអីេគែដរយបយ? 

ខ៖ េជៀសឱ្យផុតពីផ្លូវគុកផ្លូវ្រចវ៉ាក់អី។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ហបមឱ្យគបត់េម៉ចែដរកំុេដើរេលើផ្លូវេម៉ចែដរ? 

ខ៖ កូនហប...ផ្លូវហ្នឹងកំុេដើរហបេបើថបមបនពួកម៉បក ពួកម៉បកហ្នឹងេមើលេទបេឃើញមិន្រសួលេទដក 

ខ្លួនេចញ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េបើពួកម៉បកហ្នឹងល្អ ដូចថបមិនេដើរមិនសន្សំេរឿងេគណបស់ មិនផឹកមិនសុីមិន្រសវឹងកូនឯង 

េសពគប់ចុះ េហើយថបេបើមិន្រសួលដកខ្លួន។ 



ក៖ ចបស! 

ខ៖ កំុឱ្យេសបះកំុរឹង េហើយែតរឹងែម៉ដឹងកំុថបែម៉អប្រកក់។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ កំុថបែម៉កបច។ 

ក៖ អញ្ចងឹគបត់្រតូវទូន្មបន អញ្ចងឹេលបកយបយផ្តល់ដំបូន្មបនអីេដើម្បីឱ្យគបត់េគចផុតពីហ្នឹងហប? 

ខ៖ ហ្នឹងអត់អីេទសព្វៃថ្ងបបនដូចែដលខ្ញុ្ំរបបថ្នបែដរ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ ចបសអត់អីេទ មិនែដលេធ្វើអីឱ្យេយើងពិបបកឱ្យអីអញ្ចងឹៗេទប។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចឹងស្រមបប់េលបកយបយ ពបក្យសម្ដីេលបកយបយចុងេ្រកបយែដលមបន 

េទបកបន់កូនេចបេលបកយបយេ្រកបយែដលគបត់អត់ទបន់េកើតេនបះេដបយសបរេលបកយបយនឹង 

មបនេចបេហើយមបនេចបៗតេទបេទៀតអញ្ចឹងហប។ 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចង់ឱ្យគបត់េដើរេលើផ្លូវេម៉ចែដរយបយ? 

ខ៖ េដើរេលើផ្លូវដូចែដលខ្ញុំជ្រមបបអញ្ចងឹមបនអីេទៀត។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ បុ៉ែន្តេចបខ្ញុំបបនដូច្របបថ្នបអញ្ចងឹ កម្ពសេ់នះេឡើងេចះនិយបយេឡើងបងែត១ឆ្នបំេទ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េគបងេហបេគបងៗទបំងអស់។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អត់មបនេទចបស។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ល្អែមនេលបកយបយ។ 

ខ៖ ចបស! 



ក៖ េដបយសបរឱ្យគបត់េចះដឹងបង េចះដឹងប្អូន ឱ្យស្គបល់ខ្ពស់ទបបអញ្ចងឹេទបេលបកយបយ។ 

ខ៖ មួយែតមួយឆ្នបំៗបងគ្នប មួយឆ្នបំប្អូនគ្នបែតមួយឆ្នបំ។  

ក៖ ចបស! 

ខ៖ បងរបល់ៃថ្ងមីបងប្អូនរបល់ែតៃថ្ងអញ្ចឹងេទប ្រសលបញ់គ្នបបងប្អូនអញ្ចឹងេទប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ហ្នឹងជីដូនៗមួយវបេទណបស់។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ ល្អែមនែទនេលបកយបយ អញ្ចឹងអរគុណេ្រចើនេលបកយបយស្រមបប់កបរសម្ភបស 

េនបក្នុងៃថ្ងេនះ េហើយអ្វីៗទបំងអស់ែដលេយើងនិយបយកូនេចបេលបកយបយនឹងស្តបប់ឮនូវជីវិត 

េលបកយបយផ្ទបល់េនបៃថ្ងអនបគតែដលគបត់ចង់ែស្វងយល់និង្រសបវ្រជបវអំពី្របវត្តិរបស់េលបក

យបយអញ្ចងឹហប េហើយពួកេយើងនឹងដបក់ចូលេទបក្នុងេវបសបយរបស់សកលវិទ្ល័យហ្នឹង 

អញ្ចងឹអរគុណេ្រចើនេលបកយបយ ។ 

ខ៖ ចបសៗ៕ 


