
   ការសម្ភា សរបស់បងស្សី វន ចាន់ធាវី 
 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា   ខ៖ អ្នកត្រវូគគសម្ភា ស វន ចាន់ធាវ ី
 
ក៖ គៅគេលគនេះន្ធងខ្ុុំសូមញលែងអ្ុំណរគុណដលប់ងស្សីញដលបានអ្នុញ្ញា រិឱ្យន្ធងខ្ុុំបាន 
សម្ភា សអ្ុំេីជីវត្បវរតិនិងដុំគណើ រគរឿងនិងឆាកជីវរិរបស់អ្នកមីង។គ ើយន្ធងគ ម្ េះ ញ ៉ែម សគុន្ធា  
ញដលជាអ្នកសម្ភា សបងស្សគីរើបងស្សមី្ភនគ ម្ េះគេ ថាអី្ញដរ? 
ខ៖ គ ម្ េះកនុងបញ្ជ ជីារិញមន ? 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ គ ម្ េះ វន ចាន់ធាវ។ី 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងថ្លៃគនេះខ្ុុំគ្វើការសម្ភា សបងស្សីគៅថ្លៃទី១២ ញខសីហា ឆាន ុំ២០១៦។ការសម្ភា សត្រូវបាន
គ្វើគ ើងគោយសកលវទិាល័យគៅស រដឋអាគមរចិញដរម្ភនគ ម្ េះថា BYU សកលវទិាល័យ
ម្ភនកមមវ ិ្ ីគដើមបសីម្ភា សអ្ុំេីជីវត្បវរតិត្បជាជនញខមរគដើមបីគេលអ្ន្ធគរគៅមុខទុកអាចឱ្យកូនគៅ
របស់បងក៏ដូចជាមនុសសជុំន្ធន់គត្កាយបានដឹងេីជីវត្បវរតិនិងដុំគណើ រគរឿងនិងឆាកជីវរិរបស់បង
ស្សីផងញដរ។គរើបងស្សីអ្នុញ្ញា រិអាចឱ្យន្ធងខ្ុុំបានោក់ការសម្ភា សចូលគៅកនុងគវបសាយរបស់
សកលវទិាលយ័BYU បានញដររគឺទ? 
ខ៖ ត្េម។ 
ក៖  អ្ញ្ច ឹងគវបសាយ នឹងម្ភនគ ម្ េះថា  www.cambodiaoralhistory.byu.edu អ្ញ្ច ឹងខ្ុុំចាប់គផតើម
សម្ភា សគ ើយបងស្សីសូមជួយត្បាប់គ ម្ េះគេ មតងគទៀរបានគទ? 
ខ៖  គ ម្ េះ វន ចាន់ធាវ។ី 
ក៖  អ្ញ្ច ឹងបងស្សមី្ភនគ ម្ េះគៅគត្ៅគទ? 
ខ៖ គឹម អាង។ 
ក៖ គឹម អាង គ េះ?ញរប៉ែុណណឹ ងគទ?អ្ញ្ច ឹងបងសត្ម្ភប់បងគរើគកើរគៅថ្លៃញខឆាន ុំ ញដរ? 
ខ៖  ថ្លៃទី១៥ ញខ៩ ឆាន ុំ១៩៨២។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងទីកញនែងកុំគណើ របស់បងស្សីវ ិគៅ ញដរ? 
ខ៖ គៅភូមិសាវ យជួរ អ្រ់ដឹងគទដឹងញរថាគៅសាវ យជួរ នឹងគទ។ 
ក៖ សាវ យជួរគៅ វ ិគៅ ស្សុក បង? 
ខ៖  ស្សុកសាវ យជួរ នឹងញរ មង។ 
ក៖ គ ើយគខរតអី្ញដរ? 

http://www.cambodiaoralhistory.byu.edu/


ខ៖ គខរតក ត ល។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ឆាន ុំញខមរសរវអី្ញដរ? 
ខ៖ សរវញកែ។ 
ក៖ ឆាន ុំចរ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ឥ វូ នឹងបងម្ភនអាយបុ៉ែុន្ធម នញដរគ ើយ? 
ខ៖ ៣៤គ ើយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងគរើបងម្ភនបងបអូនត្បុសស្សីប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញដរ? 
ខ៖ ស្សីមួយ ត្បុសមួយខ្ុុំបងគគ។ 
ក៖ គរើបអូនរបស់បង នឹងគរើគារ់គៅរស់គទបង?  
ខ៖ គៅរស់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើគារ់គកើរគៅ ញដរ? 
ខ៖ គកើរគៅ នឹងតាស។ 
ក៖ គកើរគៅតាគមម  និងអូ្ ចាស អ្ញ្ច ឹងបងសត្ម្ភប់ឪេុកបងគារ់ម្ភនគ ម្ េះអី្គគញដរ? 
ខ៖ គារ់គ ម្ េះ គឹម  ងុ អូ្...អ្រ់គទ ត្បាក់ គឹម ងុ។ 
ក៖ បងម្ភនចាុំគទថាទីកញនែងកុំគណើ ររបសគ់ារ់គៅ ញដរ? 
ខ៖ អូ្...អ្រ់គទអ្រ់ចាុំគទ គត្រេះអី្គារ់ញបកគាន យូរគ ើយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភនសាា លស់្សុកកុំគណើ ររបស់បា៉ែបងគទថាគៅ ញដរបង? 
ខ៖ គៅសាវ យជួរ គខរតក ត ល។ 
ក៖ ឳេុកបងគារ់គកើរឆាន ុំសរវអី្គគ? 
ខ៖ ឆាន ុំគសេះ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់សាែ ប់ឬក៏រស់ញដរ? 
ខ៖ គារ់គៅរស ់អូ្...គារ់អាយុរុំ លនឹង ស ីមុននី គនេះគសតចគទើបញរគ ើងគសាយរាជយគនេះ ហា
ជាងគ ើយរឬក៏ ុកមួយគទមិនដឹងចាស់ញដរ។ 
ក៖ ចាស ខទង់ ុកជាង នឹងគ ើយ។ 
ខ៖  នឹងគ ើយ៦១ ៦២ នឹងគ ើយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ងឹត្បញ លជាង៥៤ ៥៥អី្អ្ញ្ច ងឹគៅគ េះ  នងឹគ ើយអ្ញ្ច ឹងបងដូចជាចាុំឳេុករបសប់ង
ថាគារ់ដូចជាអ្ប់រ ុំបងនិងផតល់គសចកតីស្សលា ់ឱ្យបងគមតចញដរ? 
ខ៖ អ្រ់តាុំងខ្ុុំគកើរមកមិនញដរគ ើ គារ់ញរមតង គទើបញរ ុ្ំគ ើយបានគ ើ គារ់ ញរគារ់គៅញរ
គារ់គយើងគៅគនេះឆាៃ យេីរគារ់់គ ើយ នឹង។ 
ក៖ ចាសញរបងគៅញរចាុំគារ់ខែេះៗញដរ?ចុេះម្ភត យរបស់បងគារ់គ ម្ េះអី្គគញដរ? 
ខ៖ គារ់គ ម្ េះ វន ចាន់នី។ 



ក៖ វន ចាន់នី អ្ញ្ច ឹងបងចាុំគទថាម្ភត យរបស់បងគកើរគៅឆាន ុំ ញដរ? 
ខ៖ គារ់គកើរគៅដូចជា គារ់ម្ភនឆាន ុំចរញដរ។ 
ក៖ អូ្...អ្ញ្ច ឹង១៩៥៨ គអ្...អ្រ់គទ១៩៥៦។ 
ខ៖ ខ្ុុំមិនសូវជាដឹងគទញរគារ់ហាជាងគ ើយ។ 
ក៖ គោយសារម្ភត យខ្ុុំគារ់ម្ភនឆាន ុំចរ នឹងញដរ អូ្...អ្ញ្ច ឹងត្រូវគ ើយអ្ញ្ច ឹងគន្ធេះ១៩៥៦ ចាស        
អ្ញ្ច ឹងបងចាុំគទថាគារ់គកើរគៅភូមិ ុុំ ញដរអ្ ុ៊ុំស្សី? 
ខ៖  ភូមិ ុុំអ្រ់ដឹងគទដឹងញរស្សុក នឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងស្សុក វ ិ? 
ខ៖ ស្សុកគកាេះ ុ្ំ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើបងស្សីចង់ចាុំអ្វីខែេះញដរេីរម្ភត យរបស់បង  បងចាុំអី្ខែេះអ្ុំេីគារ់គរើគារ់ជា
មនុសសញបប ញដរ? 
ខ៖ ម្ភនអី្ម្ភ៉ែ្មមតា កាចក៏កាច។ 
ក៖  គ ើយកាច នងឹរគបៀបគមតចខែេះញដរបង? 
ខ៖ គារ់កាចលអគទគារ់កាចចង់ឱ្យគយើង នឹងលអគទគារ់មិនចង់ឱ្យគយើង នឹងខូចគទអ្ញ្ច ឹងអី្ នឹង
 ។ 
ក៖ ចាស នឹង អ្ញ្ច ឹងគារ់អ្ប់រ ុំញណន្ធុំគយើងឱ្យលអអី្ នឹង។អ្ញ្ច ឹងដូចជាកតីស្សលា ់គារ់ផតល ់
ឱ្យបងយ៉ែងគមតចញដរ? 
ខ៖ ខ្ុុំគកើរគ ើយេួកគារ់ក៏រស់គៅញបកគាន   នងឹគ ើយគៅខ្ុុំមិនញដរបានរស់គៅជាមួយគារ់គទខ្ុុំ
គៅជាមួយយយខ្ុុំរ ូរដល់ញរអាយ១ុ៣ឆាន ុំក៏យយខ្ុុំសាែ ប់គៅបានមកគៅជាមួយម្ភ៉ែ ក់ខ្ុុំ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។អ្ញ្ច ឹងបងចាុំគទថាជីតាខាងឪេុកបងគារ់គ ម្ េះអី្គទវ ិ? 
ខ៖ តាត្បាក់។ 
ក៖ តាត្បាក់? 
ខ៖  នឹងគ ើយ។ 
ក៖ ចុេះយយវ ិ? 
ខ៖ យយគ ម្ េះ យយ ម។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងចាុំគទតាគារ់គកើរគៅឆាន ុំ ? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងគទ។ 
ក៖ ចុេះឆាន ុំសរវញខមរ? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងគទអ្រ់ដឹងទុំងអ្ស ់នឹង។ 
ក៖ គ ើយដូចជាស្សកុកុំគណើ ររបស់េួកគារ់វ ិ ? 



ខ៖ ស្សុកកុំគណើ រគារ់គៅសាវ យជួរ។ 
ក៖ គៅសាវ យជួរគ េះ ស្សុកគកាេះ ុ្ំ គខរតក ត ល។ 
ខ៖ គៅគខរតក ត ល។ 
ក៖ គៅគខរតកណត ល ចុេះយយវ ិ? 
ខ៖ យយអ្រ់ដឹងញដរអ្រ់ញដរដឹងគទគត្រេះអី្ខ្ុុំញបកគារ់មកយូរគ ើយ ចាសដឹងញរបតីត្បេានគារ់គៅ
សាវ យជួរប៉ែុញនតគារ់សាែ ប់អ្ស់គ ើយ នងឹ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងអ្រ់ធាែ ប់បានជួបគារ់គសាេះញរមតងបងគ េះ? 
ខ៖ អ្រ់គទជួបញរេីរូចខ្ុុំប៉ែុនកូនខ្ុុំអី្ នឹង ម្ភ៉ែ ក់ខ្ុុំត្បាប់ថាជួបញរគេលគៅរូចៗអ្ញ្ច ឹង នងឹ ចុេះ
គបើគារ់ញបកគាន តាុំងេីម្ភ៉ែ ក់ខ្ុុំទមៃន់ខ្ុុំមកគមែ៉ែេះគន្ធេះ នឹង។ 
ក៖ ចាសចុេះបងសត្ម្ភប់ជីតាខាងម្ភត យបងវ ិគារ់ម្ភនគ ម្ េះអី្ញដរ? 
ខ៖ តាខាងម្ភត យគ ម្ េះវន។ 
ក៖ តាវន ចាសគារ់គកើរគៅឆាន ុំ ញដរបង? 
ខ៖ អ្រ់ចាុំគទគត្រេះអី្ញបកគាន អ្ស់តាុំងេីសម័យប៉ែុលេរគ េះគ ើយគារ់សាែ ប់គៅកាលជុំន្ធន់ 
ប៉ែុលេរ នឹងញដរ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់បងម្ភនញដរបានធាែ ប់បានជួបតាខាងម្ភត យគទ? 
ខ៖ អ្រ់ៗគទអ្រ់ញដរគសាេះញរមតង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងយយញដរបងរស់គៅជាមួយគារ់ គរើគារ់គ ម្ េះអី្ញដរបង? 
ខ៖ យយគ ម្ េះ យយសុមឹ។ 
ក៖ អី្គគសុឹមញដរបង? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងញដរគគគៅគារ់តា លាងសុឹមៗ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើយយគារ់គកើរគៅឆាន ុំ ញដរបង? 
ខ៖ អ្រ់ចាុំញដរ។ 
ក៖ អ្រ់ចាុំញដរ ចាសចុេះឆាន ុំញខមរបង? 
ខ៖ អ្រ់ចាុំញដរគត្រេះគារ់សាែ ប់យរូគ ើយ នងឹគារ់សាែ ប់ត្បញ លជាងដប់ឆាន ុំគ ើយ នឹង គារ់សាែ ប់
តាុំងេីអាយុ៥៦គ េះ គារ់សាែ ប់យរូគ ើយគារ់សាែ ប់តាុំងេីខ្ុុំគៅរូចគ េះអាយុ១៣គ េះ
គ ើយឥ ូវខ្ុុំសាមជាងគ ើយ នឹង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើបងស្សីម្ភនការចងចាុំអ្វីខែេះជាមួយនឹងគារ់ នងឹ ? 
ខ៖ ខ្ុុំគៅជាមួយគារ់យូរគ ើយគារ់គមើលញលរខ្ុុំរ ូរ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយអ្ញ្ច ឹងស្សលា ់គារ់ខាែ ុំង ស់ ? 
ខ៖ ចាស ! 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងសត្ម្ភប់ឪេុកម្ភត យ ជីដូន ជីតារបស់បង គរើគារ់ធាែ ប់បានគៅរស់គៅត្បគទស
គត្ៅគទបង? 
ខ៖ អ្រ់គទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគៅតាស្សុកញខមរគទគ េះ?អ្ញ្ច ងឹសត្ម្ភប់ការសិការបស់បងវ ិបងគរៀលដល់ថាន ក់ទី
ប៉ែុន្ធម នញដរបង? 
ខ៖ ខ្ុុំគរៀនបានញរថាន ក់ទី៤ នឹង។ 
ក៖ ទី៤ អ្ញ្ច ឹងគរើបងគចេះអានគចេះសរគសរអ្កសរញខមរបាននចាស់ញដរគទ? 
ខ៖ អ្រ់គចេះគទគភែចទុំងអ្ស់ញរមតង នឹងចាុំតាគេលញដរគរៀនគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងដូចជាភាសាអី្វ ិធាែ ប់បានគរៀនភាសាគផសងគទ? 
ខ៖ ភាសាកាល នឹងម្ភ៉ែ ក់គារ់រកឱ្យគៅបារាុំងគន្ធេះ គរៀនបានញរប៉ែុន្ធម នចាុំតាគេលគរៀន នឹងឈប់
គៅគភែចអ្ស់ញដរគៅ។ 
ក៖ ចុេះនិយយអី្គចេះគទអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ អ្រ់គទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងគេលញដរបងគរៀន នឹងបងគរៀនគៅសាលាបឋមសិកា ញដរ? 
ខ៖ ខ្ុុំគរៀនគៅសាលា គ ង រុង គនេះ ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើបងគចេះភាសាចិនគទអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ គនេះជាប់សាលា គ ង រុង គនេះគគគៅសាលាគរាងចត្កគនេះគ ើយគយើងម្ភនគរៀនគៅសាលា
គ ង រុង  នងឹ គយើងគរៀនញខមរ នងឹ  ញរគយើងគរៀនគៅជាប់នឹងសាលា គ ង រុង  នឹង 
សាលា នឹងគគគៅថាសាលា ត្កគេើ ហារ ដល់គេលខ្ុុំគចេះញរគៅមកៗគៅជាមួយយយគន្ធេះអ្រ់
បានគរៀនគទក៏គៅគរៀនគៅសាលា នឹងគៅ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងសត្ម្ភប់កាលលញដរបងគៅគរៀន នងឹ  គរើបុំណងត្បាថាន របស់បងគៅថ្លៃអ្ន្ធគរ
បងគរើចង់កាែ យគៅជាអ្វីញដរបង? 
ខ៖ ខ្ុុំចង់គ េះការេិរគេលគៅគរៀន នងឹចិរតចង់រកសុីញរមួយមុខ។ 
ក៖ គិរចង់រកសុីគទគគថារកសុឆីាប់ម្ភនគ េះបងគ េះ។ 
ខ៖ គិរគៅខ្ុុំចង់រកសុីមុខ គៅ ខ្ុុំថាញចកខ្ុុំគរៀនអ្រ់ចូលតា មង ខ្ុុំញរគរៀនគៅមិនញដរខានគទញម៉ែ
ឱ្យគៅគរៀនអ្ញ្ច ងឹគៅមិនញដរគគចសាលាគទ ប៉ែុនគចេះញរគរៀនមិនចូលតា មងគចេះញរគលខគមគរៀន    
គណិរគិរគលខអី្វ ិគិរគលឿនតា មង គ ើយអ្នកត្គូគារ់ថាគអ្ើ...គ្វើគមតចគបើវាគរៀនចូលញរគលខ
 នឹងគ ើយគារ់ឱ្យគ ើងថាន ក់ នឹង គចេះញរគលខគ ើយនឹងគណិរគទញរគបើសរគសរតាមអានវ ិថ្លៃ
 ក៏សូនយ ថ្លៃ ក៏សូនយរ រូតា មងមិនដឹងជាយ៉ែងគមតចអានមិនគចេះត្បកបកក៏មិនគចេះ ថា



ខឹងខែួនឯងគអ្ើយខឹងមិនដឹងជាវាយ៉ែងគមតចខុំគមតចក៏មិនគចេះញដរ គ ើយដល់ថាន ក់ម្ភ៉ែ ក់ខ្ុុំគារ់ថាគបើ
េិបាកគេកក៏រកសុីវ ិតា មងគៅអ្ញ្ច ងឹគ ើយគារ់ត្បមូលគសៀវគៅខ្ុុំដុរគចាលទុំងអ្ស់តា មង។ 
ក៖ ងាប់អ្ញ្ច ឹងគទៀរចាស។  
ខ៖ ចាសគ ើយខ្ុុំគច រកសុីមករ ូរ នឹង ចាប់តាុំងេីខ្ុុំអាយុ១៣ឆាន ុំមករ ូរ នឹង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹៃ សត្ម្ភប់បងវ ិ គរើបងស្សគីរៀបការជាមួយបងត្បុសគៅឆាន ុំ ញដរបង? 
ខ៖ អូ្...គៅឆាន ុំ២០១០។ 
ក៖ ឆាន ុំ២០១០?អូ្... អ្ញ្ច ឹងគទើបញរគរៀបការញដរគទអ្ញ្ច ឹងចុេះ? 
ខ៖ ចាសគទើបញរគរៀបការញដរ នងឹ កូនគទើបញរបានត្បាុំឆាន ុំ នឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើបងចាុំគទថាគៅញខ ថ្លៃ ញដរបង? 
ខ៖ ញខ៣ ថ្លៃទី១១។ 
ក៖ ចាសគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងការគៅ វ ិញដរបង? 
ខ៖ ការគៅស្សុកគគៀន សាវ យ។ 
ក៖ ចាសស្សុកគគៀន សាវ យ គខរតក ត ល។ចាសបងអ្ញ្ច ឹងបងគរៀបការជាមួយសាវ មីបង នឹងត្រូវ
បានគរៀបចុំគ ើងគោយឪេុកម្ភត យបងឬក៏បងស្សលា ់គាន គោយចិរតឯងញដរបង? 
ខ៖ ស្សលា ់គាន ញម៉ែឪគរៀបចុំឱ្យ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ការជួបគាន របស់បងនិងបងត្បសុវ ិជួបគាន គៅ ញដរបង? 
ខ៖ សាា ល់គាន គគញណន្ធុំឱ្យសាា ល់គារ់គៅ នឹងញដរ ដូចថាអ្រ់ញដរម្ភនទុំន្ធក់ទុំនងអី្នឹងគាន គទញរគគ
ញណន្ធុំឱ្យសាា លគ់ាន ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងជួបគាន គលើដុំបូងគៅ ញដរបង?  
ខ៖ ជួបគាន កាល នឹងគារ់មកទិ អី្វា៉ែន់ ទិ អី្លក់អ្ញ្ច ឹងគន្ធេះ នឹង ។ 
ក៖ អូ្...អ្ញ្ច ឹងបងគរើខាងត្បុសម្ភនជូនជាប ត រការអី្អ្រ់?   
ខ៖ កាលការ នឹងដូចថាការគ ើយបានត្បាក់ចុំណងថ្ដរួមមកសង់គគញរ មង អ្រ់ម្ភនប ត លការ
អី្គទ។ 
ក៖ ចាសការគ ើយសង់គគញរ មង។ចាសអ្ញ្ច ងឹបងសត្ម្ភប់ចុំណង់ចុំណូលចិរតបងស្សី អ្ញ្ច ងឹ
សត្ម្ភប់ជីវរិរបស់បងវ ិ គរើកាលេីអ្រីរកាលនិងបចចុបបននកាលគរើម្ភនភាេខុសគាន គមតចខែេះញដរ?  
ខ៖ អូ្...កាលេីដុំបូងេិបាកខាែ ុំង ស់ ផទេះគយើងគៅ នងឹក៏រញ កឱ្យញរគភែៀងមកដឹងញរលចិ
ជួនកាលចុំ ុយត្ប ុក បូគៅគ ើយគេលខែេះរកញរមហូប ូបអ្រ់បានផង នងឹ ូបបីន្ធក់ញម៉ែកូន។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបង គរើមុខមហូបអី្ញដរបងចូលចិរត ុុំជាងគគញដរបង? 
ខ៖ ចូលចិរតជាគគចាប់ឆាយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើបងគចេះគ្វើមហូបអ្រ់បង? 



ខ៖ ខ្ុុំអ្រ់សូវគចេះគ្វើផង នឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹង គគអ្នកគ្វើអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ ជួន ខ្ុុំគមើលគគគ ើយគេលខែេះគៅឆាអី្បនតិចបនតួចអី្ នឹង គបើសែរបានអី្វ ិបានញរសុំ ក់អី្
 នឹងរិចរួច នឹង ញរសមែរចាប់ឆាយវ ិអ្រ់គចេះសែរគទតាម្ភ៉ែ ក់ខ្ុុំជាអ្នកសែរឱ្យញុុំ នឹងគន្ធេះ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងអាមហូបបងគចេះបនតិចបនទួច នឹង គរើបងគចេះមកេី វ ិ? 
ខ៖ ខ្ុុំគមើលបងខ្ុុំ គ ើយជួល គមើលគគគ្វើអ្ញ្ច ងឹគៅ។  
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងគរើគេលទុំគនរគរើបងស្សីចូលចិរតគ្វើអី្គគញដរ? 
ខ៖ គេលទុំគនរគមើលកូន គមើលទូរទសសន៍អី្អ្ញ្ច ឹងគៅ។ 
ក៖ ចុេះេីមុនមក កាលគេលមិនទន់ម្ភនសាវ មីអ្ញ្ច ឹង កាល នឹងទុំគនរបងគ្វើអី្គគញដរ? 
ខ៖ អូ្...កាល នឹងខ្ុុំមិនញដរគចេះទុំគនរគទ លក់អី្វា៉ែន់ខ្ុុំលក់រ ូរខ្ុុំលក់ដលយ់ប់ចាប់តាុំងេីគម្ភ៉ែង៥ 
៦អ្ញ្ច ឹងគៅរ រូដល់គម្ភ៉ែង៥ភែឺបានថ្លៃគ ើងខ្ុុំគគងគ ើយ។ 
ក៖ ចុេះបងសត្ម្ភប់គេលញដរបងទុំគនរេីលក់េីដូរ នឹងវ ិ គេលញដលទុំគនរជាមួយត្គសួារគរើបង
ចូលចិរតគៅកុំសានតគៅ វ ិញដរបងស្សី? 
ខ៖ គដើរគលងគៅម្ភរ់ទគនែរភនុំគេ អី្មុខវាុំងអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ គចេះញរចង់់គដើរគលង។ 
ក៖ គោយសារមនុសសត្រូវការសបាយញមនគទបង? 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយមកេីគយើងអ្ផសុកេិបាកចិរតអី្ នឹងគ ើយគចេះញរចង់គដើរគៅ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់បងគរើចគត្មៀងញបប ញដរបងស្សីចូលចិរតសាត ប់ជាងគគ? 
ខ៖ ចូលចិរតសាត ប់ជាងគគគឺបទបុរាណជាង។ 
ក៖ ចាសរគបៀបគមតចញដរបង? 
ខ៖ បុរាណបទអឺ្សង់ទីម៉ែង់អី្អ្ញ្ច ឹងគៅ អ្នែង់អ្នែូចអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ អ្រ់ចូលចិរតបទញក់គទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើបងស្សីគចេះគលងឧបករណ៍រន្តនតីឬមួយក៏បងគចេះគត្ចៀងអី្គទ? 
ខ៖ អ្រ់គចេះគទ អ្រ់គចេះញរ មង គត្រេះវាគត្ចៀងមិនគកើរគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងគរើបងអាចត្បាប់ខ្ុុំបានគទថាេីកាលេីមុនមកត្បគទសគយើងញរងញរជួបសន្តងាា ម
គ ើយញមនគទបង អ្ញ្ច ឹងគេលញដរបងគៅគរៀនក៏ដូចជាលឺចាស់ៗនិយយរៗគាន មកគរើសន្តងាា មគៅ
កនុងត្បគទសញខមរគយើងវាជួបនឹងបញ្ញហ អ្វីខែេះញដរគគញរងញរនិយយរៗគាន ឬមួយក៏ឪេុកម្ភត យបងឬក៏
ជីដូនជីតាបង ដូចជាសម័យប៉ែុលេរសម័យលន់ នល់អី្អ្ញ្ច ឹង នឹង ? 
ខ៖ គារ់មិនញដរគរៀបរាប់ត្បាប់ផងត្បញ លជាេិបាកគេកគ ើយបានជាគារ់មិនញដរត្បាប់ខ្ុុំអ្ញ្ច ឹង
បានជាមិនញដរបានឮម្ភ៉ែ ក់ខ្ុុំគរៀបរាប់ត្បាប់ផង។ 
ក៖ ចុេះអ្នកគផសងគគអ្រ់ញដរនិយយត្បាប់បងញដរអ្រ់? 
ខ៖  នឹងគ ើយឮញរគគនិយយ នឹង។ 



ក៖  គគនិយយគមតចខែេះញដរបង? 
ខ៖ គគថាេិបាក សក់ាលេីមុនគន្ធេះរកតាសអ ីូបមិនបានគទអី្អ្ញ្ច ឹង នងឹ   នឹងគ ើយឮញរ
គារ់និយយញរប៉ែុណណឹ ងគត្រេះអី្គារ់មិនសូវជានិយយសអីគទគត្រេះអី្អ្គញ្ច កកាលគេលញដរខ្ុុំគកើរ
មកខ្ុុំមិនសូវជាម្ភនចាស់ទុុំគៅគគៀសខ្ុុំគទ គ ើយយយខ្ុុំគៅគ្វើការគចាលខ្ុុំបារ់ៗ នឹងគ ើយ
ដល់គេលញដរយយខ្ុុំសាែ ប់អ្ញ្ច ឹងគៅខ្ុុំគៅញរជាមួយម្ភត យខ្ុុំ នឹង ដល់ម្ភត យខ្ុុំគារ់គៅរកសុី
គចាលខ្ុុំបារ់ៗអ្ញ្ច ឹងគៅ នងឹ ដលអ់្ញ្ច ឹងអ្រ់សូវម្ភនអ្នកនិយយគទ ឮតាចាស់គៅជុំន្ធន់ប៉ែុល
េរគារ់ថាសុំ ងញដរគកើរមិនទន់អាេរ គកើរទន់អាេរេិបាក ស់។ 
ក៖ គារ់ត្បាប់ថាេិបាករគបៀបគមតចខែេះញដរ? 
ខ៖ គារ់ថាគវទន្ធ ស់ត្រូវត្គាប់គលែ ងផងអី្ផង។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយអ្ញ្ច ឹងបងស្សីគរើបងបអូនរបស់ម្ភត យឪេុករបស់បងក៏ដូចជាសាច់ញរិរបស់
បងគរើបានរួចផុរេីរបបប៉ែុលេរ នឹងគ ើយរស់គៅដល់សេវថ្លៃញដរបងស្ស?ី 
ខ៖ ម្ភ៉ែក់ខ្ុុំគារ់ថាកាលេីគេល នឹងបិសគគយកគារ់គៅវាយគចាល ញរសុំ ងគោយសារញរ
គារ់គចេះគដើរគកាសខយលឱ់្យគគប៉ែេះគខាអាវគខាអី្ឱ្យគគអ្ញ្ច ឹងគៅក៏បានរួចខែួនគៅ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយអ្ញ្ច ឹងបានគគឱ្យអី្ ូបញដរ។ 
ខ៖ ចាសគោយសារញរគារ់គចេះគកាសខយល់គកាសអី្ឱ្យគគអ្ញ្ច ឹងគៅគ ើយគគគ ើ គារ់លអក៏គគ
មិនសម្ភែ ប់គារ់ នឹង  គ ើយគបើគារ់គៅលួចអី្គគ នឹងគគនឹងវាយគចាលគ ើយ គត្រេះតាខ្ុុំ នឹង
គគយកគៅវាយគចាលគ ើយកុងខាងម្ភ៉ែ ក់ នឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងតារបស់បង នឹងគារ់សាែ ប់កាលេីជុំន្ធន់ប៉ែុលេរ ចាសអ្ញ្ច ងឹបងដូចជាអ្ ុ៊ុំអី្ នឹងញដរ
គារ់គៅសល់ម្ភនរស់រានជីវរីមក នឹង  គរើគារ់ត្បកបរបរអី្ញដរ នឹងគេលគច មកេីជុំន្ធន់    
ប៉ែុលេរវ ិ? 
ខ៖ យយខ្ុុំគារ់ដូចជាអ្រ់ម្ភនត្បកបរបរអី្ផង នឹងគេលញដរញបកមកដូចថាគារ់សលេី់តាខ្ុុំមក 
បនតិចបនតួចគៅគ ើយគារ់រកសុីចង់ការត្បាក់ឱ្យគគអី្បនតិចបនតួច នងឹ ប៉ែុញនតឥ ូវ នងឹគគគបាកអ្ស់
គបាកអ្ស់អាលងីតា មង នងឹ គ ើយរាល់ថ្លៃដីគៅឯស្សុក នឹងដូចថាគារ់ចិរតលអដូចថាអ្នកអ្រ់ម្ភន
ផទេះអ្រ់ម្ភនអី្គៅអ្ញ្ច ឹងគៅគារ់ឱ្យគគគ្វើផទេះគ្វើអី្គៅអ្ញ្ច ឹងគៅដល់ញរយូរៗគៅម្ភន គ ើយ
គារ់ឱ្យគគគ្វើខទមគ្វើអី្គៅអ្ញ្ច ឹងគៅ នងឹ  ញរដល់គារ់សាែ ប់បារ់គៅគៅញរមួយត្ចកផទេះដល់
គ ើយគៅឥ ូវេូខ្ុុំគារ់លក់បារ់គ ើយរួចគារ់គៅគៅឯញត្េកអ្ុំបិលគ េះ។ 
ក៖ ចាស នងឹគ ើយបង ចុេះសត្ម្ភប់ជីវរិរបស់បងចាប់តាុំងេីរូចរ ូរដល់្ ុំ នឹងគរើអ្វីញដរបងចង
ចាុំជាងគគបុំផុរញដរគៅកនុងជីវរិរបស់បង នឹង បង េិបាកឬក៏ស្សណុកអី្ញដរ? 
ខ៖ េិបាក ស់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើបងចងចាុំអ្វីញដរទុំងអ្ស់ នឹងគទ? 



ខ៖ ចាុំថាដូចជាម្ភ៉ែ ក់បា៉ែ ញបកបាក់គាន មិនបានរសគ់ៅជុុំគាន ដល់គេលអ្ញ្ច ឹងគៅគយើងវាគាម នភាេកក់
គៅត គទតាុំងេីបអូនខ្ុុំរ ូរគកើរមករ ូរៗមកដល់ឥ ូវ នឹងគារ់គៅម្ភនត្បេានគ ើយគារ់បានគៅ
រស់គៅឯឆាៃ យ។ 
ក៖ ញមនគរើបងត្គួសារញរមិនរសគ់ៅមូលគាន គ ើយអ្ញ្ច ឹងការរសគ់ៅក៏គាម នសុភមងាលញដរ។ញរអ្រ់
អី្គទបងឥ ូវបងអាចលែ សប់តូរមួយគទៀរបានគឺបងត្រូវញរគ្វើគមតចឱ្យត្គួសារបងរុងគរឿងកុុំឱ្យដូច 
គ ើយកុុំឱ្យកូនគយើងគ ើ នូវគរឿងរា៉ែ វញដរធាែ ប់កែងការ់នូវអ្រីរកាលរបស់គយើងអី្។ 
ខ៖  នឹងគ ើយរាល់ថ្លៃខ្ុុំគិរអ្ញ្ច ងឹគរើ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ងឹបងចាប់តាុំងេីរបងគរៀបមងាលការជាមួយសាវ មីរបស់បងមក គរើបងម្ភនកូនត្បសុ
ស្សីចុំនួនប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញដរបង? 
ខ៖ ម្ភនចុំនួនេីរន្ធក់។ 
ក៖ ស្សីប៉ែុន្ធម នត្បុសប៉ែុន្ធម នញដរបង? 
ខ៖ ស្សីមួយត្បុសមួយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអាអូ្ននិងមីអូ្នគារ់គ ម្ េះអី្គគខែេះញដរបង? 
ខ៖ អាអូ្នគ ម្ េះអឺ្...សារួន គម៉ែង ួរ មីអូ្នគ ម្ េះសារួន គម៉ែងគសៀន។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើបងម្ភនកូនចិញ្ច ឹមគៅកនុងបនទុកអី្គទ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនគទ។ 
ក៖ អ្រ់ម្ភនគទម្ភនញរេីរន្ធក់ នងឹគទ អ្ញ្ច ឹងបងគរើសាវ មីបងស្សមី្ភនគ ម្ េះអី្គគញដរបង? 
ខ៖ គង់ សារួន។ 
ក៖ ញ កគករ តិ៍បតីបនតិចគ ើយ  ចាសគរើបងត្បុសគារ់ម្ភនចរកិញបប ញដរបង? 
ខ៖ ចរកិគារ់មិនសូវម្ភរ់សូវកអី្គទ ប៉ែុញនតកុុំឱ្យនិយយដឹងញរបានការញរ មង គារ់គៅកនុងផទេះគារ់
អ្រ់សូវនិយយអី្គទ ។ 
ក៖ ចាសគារ់បុរសសុភាេ។ 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយមិនសូវនិយយសតីអី្គទ គឹសាៃ រ់ញរមតង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងកាលគេលញដរជួបគាន ស្សលា ់គាន ដុំបូងនិយយត្បាប់គាន ថាគមតចគៅអ្ញ្ច ងឹគបើអ្រ់សូវ
គចេះនិយយអ្ញ្ច ឹងគន្ធេះ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភននិយយអី្ផង។ 
ក៖ គ ើយអ្ញ្ច ឹងគមតចដឹងចិរតគាន គៅអ្ញ្ច ឹងគន្ធេះ? 
ខ៖ េូកម្ភ៉ែក់គារ់អ្នកនិយយ នងឹ។ 
ក៖ គ ើយគៅនិយយត្បាប់េួកម្ភ៉ែ ក់គៅវ ិអ្ញ្ច ងឹ។ 
ខ៖ អ្រ់គទត្គាន់ញរនិយយថាអ្គញ្ច កថាញរមួយម្ភ៉ែ រ់គទគបើត្េមការគឺការគៅអ្ញ្ច ឹង នឹង ។ 



ក៖ ចាសបងគរើសេវថ្លៃគនេះគរើបងត្បកបរបរអ្វីចិញ្ច ឹមជីវរិញដរបងស្សី? 
ខ៖ ខ្ុុំរកសុីបនតិចបនតួច។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងរកសុីនិងអ្ប់រ ុំកូនអ្ញ្ច ឹងអី្គៅអ្ញ្ច ងឹ?អ្ញ្ច ឹងបងគរើរគបៀបញដរបងគមើលញលរកាអ្ប់រ ុំកូនក៏
ដូចជាចិញ្ច ឹនកូន គរើបងអ្ប់រ ុំេួកគារ់គោយរគបៀប ញដរបង? 
ខ៖ គចេះញរត្បញដរត្បគៅវាឱ្យលអត្បគៅវាកុុំឱ្យវាគជរបគញ្ញច រគគ គយើងគកមងវាមិនលអអី្អ្ញ្ច ឹងគៅកុុំឱ្យវា 
ខូច។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងគរើបងម្ភនបានឱ្យអាអូ្ននិងមីអូ្នគារ់គៅចូលគរៀនគៅឥ ូវ នឹង? 
ខ៖ បានឱ្យចូលគរៀនឱ្យអាអូ្ន មីអូ្នអ្រ់ទន់ម្ភនថាន ក់គរៀនគទវាគៅរូច ស់ អាអូ្នខ្ុុំវាបាន      
អាហារូបិករណ៍បានចូលគរៀនអ្រ់អ្សល់ុយ។ 
ក៖ យី...អ្ញ្ច ឹង យូគមែ៉ែេះ។ 
ខ៖  នងឹគ ើយអាអូ្នវាបានគមគារ់ឱ្យអាហារូបករណ៍ គរៀនគៅសាលាញវសគសែនគយើងគនេះអ្ញ្ច ឹង
គ ើយគរៀង្ូរបនតិច។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងស្សី គរើបងស្សីយលយ់៉ែង ញដរបានជាបងសគត្មខចិរតឱ្យអាអូ្នគៅគរៀន? 
ខ៖ គោយសារញរគយើងមិនគចេះអ្ញ្ច ងឹគយើងចង់ឱ្យកូន នឹងវាគចេះគៅកុុំឱ្យវាលៃង់ដូចជាខ្ុុំអ្ញ្ច ឹងគៅ
 នឹង ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបង គរើរថ្មែថ្នការអ្ប់រ ុំគរើម្ភនអ្រថថ្នយ៉ែងដូចគមតចចុំគរេះជីវរិរបស់បងស្សីញដរ
បង? 
ខ៖ ខ្ុុំគិរថាអ្ប់រ ុំឱ្យវាលអគៅកុុំឱ្យវាដូចគកមងអ្ស ់នឹងគគញដរខ្ុុំបានគ ើ គៅនឹងញភនកៗ នឹង អ្រ់
សាត ប់ឪេុកម្ភត យគេលញដរម្ភត យឪេុកអ្ប់រ ុំអ្ប់អី្អ្ញ្ច ឹងគៅមិនសាត ប់អី្ នឹង  គ ើយខ្ុុំអ្រ់ចង់ឱ្យ
កូនខ្ុុំវាអ្ញ្ច ឹងញដរគទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងលអញមនញទនគោយសារញរការអ្ប់រ ុំអាចគ្វើឱ្យមនុសសគដើរបានត្រង់ផែូវ បង។      
អ្ញ្ច ឹងបងគរើចង់គ្វើដូចគមតចញដរបងស្សនិីងបងម្ភនវធិានការដូចគមតចគៅកនុងជីវរិ គដើមបីឱ្យ
ត្គួសាររបស់បងម្ភនសុភមងាលគរើបងត្រូវគ្វើដូចគមតចញដរបងស្ស?ី 
ខ៖ ដូចជាអ្រ់ម្ភនសអផីង នឹងដូចជា្មមតា នឹង។ 
ក៖ អា្មមតាៗ នឹងគមតចញដរបងស្សី? 
ខ៖ មិនដឹងជានិយយថាគមតចគទអា នឺងគន្ធេះ។ 
ក៖ ដូចជាគៅកនុងត្កុមត្គួសារ នឹង បងផតល់សអីគគខែេះដូចជាគសចកតីស្សលា ់អី្ នឹងសល់េី គគ
ខែេះញដរអី្អ្ញ្ច ងឹគៅ បង? 
ខ៖ គយើងផតល់គសចកតីស្សលា ់ឱ្យគៅេួកគារ់្មមតាកុុំស្សលា វ់ាគេកខាែ ចវាបានចិរតអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ
ញរប៉ែុណណឹ ង។ 



ក៖ ចាសចុេះគបើសិនជាម្ភនបញ្ញហ អ្វីមួយគោយសារគៅកនុងត្គសួារជីវរិរបស់មនុសសម្ភន ក់ៗវាញរង
ញរម្ភនជួបខែេះគ ើយនូវបញ្ញហ ។ 
ខ៖  នឹងគ ើយគៅកនុងជីវរិវាញរងញរម្ភនបញ្ញហ រកាុំរកុេះបនតិចបនតួចគ ើយញរមិនម្ភនអ្វីញដរ ុ្ំដុុំអី្គទ
គ ែ្ េះគ ើយបនតិចបនតួច និងញរវាគាម នគរឿងថាបតីគៅម្ភនស្សីម្ភន ីអី្គទ ញរគបើម្ភនគរឿងញរលយុ
កាក់អី្បនតិចបនតួចអី្អ្ញ្ច ឹងគៅគៅគេលញដរគយើងគាម នលុយអី្ នឹង ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងគរើគេលញដរម្ភនបញ្ញហ អ្ស់ទុំង នងឹ គរើបងស្សីម្ភនវ ិ្ ីអ្វីខែេះញដរត្រូវគោេះស្សាយញដរ
បងស្សី? 
ខ៖ អូ្...អាបញ្ញហ អ្សទ់ុំង នឹងវាញរងញរម្ភនគ ើយ គ ើយគោេះស្សាយេិបាក សវ់ាគទើបញរ្ូរ
ត្បញ លជាមួយញខ និងញដរគទ គត្រេះកាលញដលគយើងទិ ផទេះ នឹងគយើងជុំរក់គគដលគ់េលអ្ញ្ច ងឹ
គៅគយើងគ្វើផងអី្ផងជុំរក់គគកាន់ញរលង់គៅៗ នឹង រួចគ ើយក៏លក់ឱ្យគគវ ិគៅរួចគ ើយមក
ជួលគគគៅវ ិ នឹង រាល់ថ្លៃ នឹង ។ 
ក៖ អូ្...!  
ខ៖ េិបាកៗញមនញទនថាសឹងញរដល់ថាន ក់ខ្ុុំចង់គលបថាន ុំសម្ភែ ប់ខែួន។ 
ក៖ ញរឥលូវគយើងបាន្ូរវ ិគ ើយគ េះបង? 
ខ៖ ចាសញរឥ ូវគយើងបានលក់ឱ្យគគគយើងសងគគគៅគយើងរាង្ូរវ ិគ ើយ គយើងត្ទុំជួលគគគៅ
សិនគៅ។ 
ក៖ ចាសគ ើយគយើងចាប់គផតើមសនសុំលុយទិ ផទេះគៅខែួនឯងមតងគទៀរ។ 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយខុំសនសុំខែេះៗជុំរក់គគគវទន្ធ ស់គត្រេះមិនញដរជុំរក់គគផង នងឹដល់អ្ញ្ច ងឹ
គវទន្ធញមនញទនគេលខែេះដល់ថាន ក់រកអី្ឱ្យកូនញុុំក៏អ្រ់ម្ភនផងញរបានម្ភ៉ែ ក់ខ្ុុំគរើគារ់ផតល់មកគារ់
លក់អី្បនតិចបនតួចញដរ នឹង។ 
ក៖ អ្រ់អី្គទបងខ្ុុំដឹងថាគៅគេលញដលបងេាយមគៅកនុងជីវរិ នឹង បងនឹងម្ភនអ្វីសេវត្គប់
គ ើងវ ិគ ើយម្ភនផទេះម្ភនអី្គៅញដលលអត្បគសើជាង នឹង បង ។ 
ខ៖ ចាស សា្ុៗ។ 
ក៖  អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ជីវរិរបស់បង  គរើត្កុមត្គួសាររបស់បងម្ភនអ្រថន័យយ៉ែង ញដរចុំគរេះ
ជីវរិរបស់បង ?គរើបងម្ភនគសចកតីស្សលា យ់៉ែង ញដរចុំគរេះគារ់? 
ខ៖ ខ្ុុំស្សលា ់គារ់ចាស ញរក៏មិនថាគារ់ស្សលា ់ខ្ុុំឬក៏មិនស្សលា ់គទខ្ុុំក៏អ្រ់ដឹងញដរ ដឹងញរ
ថាខ្ុុំស្សលា គ់ារ់ នឹង គត្រេះគយើងមិនដឹងថាចរកិគារ់រគបៀបគមតចញដរគទ នងឹ រាលថ់្លៃ នឹងគគ
គ្វើមិនឱ្យគយើងដឹងេីចរកិគគគទ អ្រ់ម្ភរ់ញរ មង។ 
ក៖ ញរដូចជាសាវ មីបងគារ់ស្សលា ់បងនិងកូន ស់គមើលគៅ។ 



ខ៖ ចាសស្សាលា  ់ស់ប៉ែុញនតគារ់មិនញដរគដើរបារ់េីផទេះអី្គទគៅជាមួយគមវ ិយប់គលមើរម្ភ៉ែនក៏
មកដល់ផទេះវ ិញដរ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគោយសារគារ់ចារ់ទុកត្កមុត្គសួារជា ុ្ំអ្ញ្ច ឹងគៅ ញមនគទបង។អ្ញ្ច ឹងគរើបង
ចង់រស់គៅជាមួយកូននិងសាវ មីរ ូរគទ? 
ខ៖ ចង់គត្រេះមិនចង់ឱ្យកូនៗញបកញម៉ែញបកឪដូចជាខែួនខ្ុុំអ្ញ្ច ឹងគទគទេះជាម្ភនបញ្ញហ អ្វីក៏គោយក៏មិន
ញបកគាន ញដរ។ 
ក៖ បងគរើបងដូចជាបងម្ភនបទេិគសា្ន៍អ្វីញដលលអគៅកនុងជីវរិ នឹងគោយសារការសម្ភា ស នឹង
គៅមិនញមនសម្ភា សគ ើយចប់ញរប៉ែុណណឹ ងគទគឺទុកសត្ម្ភប់កូនគៅបងជុំន្ធន់គត្កាយឱ្យេួកគារ់    
សាត ប់អ្ញ្ច ឹងគរើបងអ្វីញដលលអៗគៅកនុងជីវរិរបស់បងគដើមបីញចករ ុំញលកគទបង? 
ខ៖ ខ្ុុំចង់លត ុំគផ្ើរដល់កូនខ្ុុំ នងឹវាដល់ថ្លៃអ្ន្ធគរគៅកុុំឱ្យលៃង់ដូចជាខ្ុុំអ្ញ្ច ឹងអី្ នឹងគ ើយដល់
គេលគ ើយគៅវាម្ភនមុខរបបម្ភនអ្ន្ធគរសត្ម្ភប់ខែួនឯងឱ្យេីរន្ធក់ នឹងវាខុំត្បឹងគរៀនឱ្យម្ភន
អ្ន្ធគរលអខែួនឯង នឹងគៅបានគ ើយ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់មួយ នឹងជាសុំនួរចុងគត្កាយគ ើយ គរើបងម្ភនដុំបូន្ធម នម្ភនអ្វីខែេះញដល
បងចង់លត ុំគផ្ើរគៅកាន់េួកគារ់គេលថ្លៃមុខគៅ បងម្ភនដុំបូលន្ធម នអី្ចង់ឱ្យបងញផតលត ុំ? 
ខ៖ ខ្ុុំចង់លត ុំគផ្ើរថាអ្ន្ធគរគៅកុុំឱ្យវា...គ ើយគចេះដឹងខែួនឯងកុុំឱ្យវាខិលខូចអី្អ្ញ្ច  ឹនឹង ញរ
ប៉ែុណណឹ ងឯងចាស។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងចង់ឱ្យគគចផុរេីរផែូវអ្វីញដរបងស្ស?ី 
ខ៖ ឱ្យគគចផុរេីផែូវអ្ុំគេើ ញដលគគមិនទទួលសាា ល់ ចង់ឱ្យវារកផែូវ ញដរលអអាគរឿងគសេគប់
គរឿងផែូវអី្គផសងៗ នឹងអ្រ់ចង់ឱ្យជួបគទចាស។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងលអញមនញទនបង ចាសអ្ញ្ច ងឹការសម្ភា ស នឹងវាម្ភនញរប៉ែុណណឹ ងគទ គ ើយន្ធងខ្ុុំ
សូមញលែងអ្ុំណរគុណដល់បងស្សីខាែ ុំងញមនញទនគ ើយខ្ុុំដឹងថាកូនគៅរបសប់ងជុំន្ធន់គត្កាយ នឹង
េួកគារ់នឹងបានសាត ប់គៅការសម្ភា សរបស់បងគ ើយនិងអ្ុំេីជីវរិសអីៗខែេះអ្ញ្ច ឹង នឹង បង 
ចាសខ្ុុំសូមអ្រគុណដល់បងគត្ចើនគ ើយ បងសត្ម្ភប់ថ្លៃ នឹង បង។ 
ខ៖ ចាស ៕ 
 
 


