
   ការសម្ភា សរបសល់ោកពូ លអឿន អុន  

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា     ខ៖ អ្នកត្រវូគគសម្ភា ស គអ្ឿន អុ្ន 

 
ក៖ ជាដំបូងគៅកនុងថ្ងៃគនេះន្ធងខ្ុំសូមញងែងអំ្ណរគុណដល់គោកពូញដលបានឱ្យន្ធងខ្ុំគ្វើការ
សម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិរបស់ពូ គ ើយន្ធងខ្ុំគ ម្ េះ ញ ៉ែម សុគន្ធា  ជាអ្នកសម្ភា សគៅកនុងថ្ងៃគនេះ 
គ ើយគរើគ ម្ េះគព របស់ពូម្ភនគ ម្ េះអី្ញដរ? 
ខ៖ គ ម្ េះ អុ្ន គអ្ឿន។ 
ក៖ ចាសគ ើយថ្ងៃ នឹងន្ធងខ្ុំបានគ្វើការសម្ភា សគោកពូគៅថ្ងៃទី០៥ ញខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦។ការ
សម្ភា សគនេះត្រូវបានគ្វើគ ើងគោយការគរៀបចំពីសកលវទិាលយ័គៅស រដឋអាគមរកិញដលម្ភន
គ ម្ េះថា ប ី វ៉ែយ យ ូគោយសកលវទិាល័យគនេះម្ភនកមមវ ិ្ ីសម្ភា សអំ្ពីត្បវរតិរបស់គោកពូផ្ទា ល់
ក៏ដូចជាត្បជាជនញខមរគយើងគដើមបីន្ធគពលអ្ន្ធគរគៅឱ្យកូននិងគៅរបស់ពូក៏ដូចជាកូនគៅជំន្ធន់
គត្កាយអាចញសវងយល់អំ្ពីជីវត្បរតិនិងដំគណើ រគរឿងឆ្កជីវរិនិងក៏ដូចជាឆ្កជីវរិអ្ញ្ច ឹងណាពូ 
ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើគោកពូអាចអ្នុញ្ញា រិគដើមបីោក់ការសម្ភា សគនេះោក់ចូលគវបសាយរបស់សាោ
បានញដរឬគទពូបានគទពូ? 
ខ៖ បានៗ។ 
ក៖ ញដលគវបសាយគនេះម្ភនគ ម្ េះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu គ ើយឥ ូវ នឹងន្ធង
ខ្ុំនឹងគ្វើការចាប់គ្តើមសម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិរបស់ពូញដរម្ភនដូចរគៅគនេះគ ើយ អ្ញ្ច ងឹសូមគោកពូ
ជួយត្បាប់គ ម្ េះគព មកខ្ុំមតងគទៀរបានគទ? 
ខ៖ គ ម្ េះ អុ្ន គអ្ឿន ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹគោកពូចាប់តំងពីគោកពូគៅរូចរ រូដល់្ំ គរើម្ភនអ្នកណាោក់គ ម្ េះគៅគត្ៅឱ្យ
គោកពូអី្ញដរឬគទ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភន អ្រ់ម្ភន្ង។ 
ក៖ អ្រ់ម្ភនគទម្ភនញរគគគៅថាពូគអ្ឿនៗ នងឹគណាេះ? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់គោកពូ គរើពូគកើរគៅជំន្ធន់ណាញដរគោកពូ? 
ខ៖ គកើរគៅថ្ងៃអ្ង្គា រ ញខត្បាំបី។ 
ក៖ ឆ្ន ណំាញដរពូ? 
ខ៖ ឆ្ន ំ១៩៨០។ 

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


ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹង គរើទីកញនែងកំគណើ រគៅភូមិឃុណំាវ ិញដរពូ? 
ខ៖ គៅភូមិគជើងថ្ត្ព ឃុំអំ្គៅថ្ត្ព ស្សកុកណាត លសាឹង គខរតកណាត ល។ 
ក៖  ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្រគុណគត្ចើនញមនញទន ចាសអ្ញ្ច ឹងឥ ូវ នឹងសត្ម្ភប់ពូ គរើពូអាយុប៉ែុន្ធម នគ ើយ
ណាពូ? 
ខ៖  ឥ ូវ៣៦។ 
ក៖ ចុេះឆ្ន ំញខមរវ ិអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ឆ្ន ំញខមរវ ិណាពូអី្ឆ្ន ំណាញដរពូ ជូរ ឆ្ែូវ ខាល គថាេះណាពូ? 
ខ៖ ឆ្ន ំវក។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើពូម្ភនបងបអូនត្បុសស្សីប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញដរ? 
ខ៖ បងបអូនត្បុស៣ន្ធក់ ស្សី១។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងស្សីមួយ អ្ញ្ច ងឹគរើពូជាកូនទីប៉ែុន្ធម នញដរពូ? 
ខ៖ បងគគ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងពូបងគគ?ចាសអ្ញ្ច ឹងពូគរើបងបអូនរបស់ពូ គរើពួកគារ់រស់គៅទំងអ្ស់ឬមួយក៏គៅ
គៅឯណាញដរឥ ូវ នឹងពូ? 
ខ៖ គៅទងំអ្ស់ នឹងណា។ 
ក៖ គ ើយអ្ញ្ច ឹងគរើគារ់រស់គៅជាមួយពូញដរឬគទ? 
ខ៖ គៅជាមួយញម៉ែ។ 
ក៖ គៅជាមួយញម៉ែចាស អ្ញ្ច ឹងដូចជាត្បវរតិរបស់ឪពុកគោកពូវ ិមតង គរើឪពុករបស់គោកពូគរើ
គារ់ម្ភនគ ម្ េះអ្វីញដរគោកពូ? 
ខ៖ ឪពុកគារ់គ ម្ េះ សារ ៉ែនុ ប៉ែុញនតគារ់បានញលងគាន យូរគ ើយ នងឹណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើពូម្ភនចាំពីថ្ងៃញខឆ្ន ំកំគណើ ររបស់ឪពុករបស់គោកពូគទ? 
ខ៖ ថ្ងៃទី១០ ញខវចិឆិកា ឆ្ន ំ១៩៦៥ ។           
ក៖ ញខមិន្ធគទអី្ ចុេះទីកញនែងកំគណើ ររបស់ឪពុកពូគៅណាញដរពូ? 
ខ៖  នឹងគ ើយញខមិន្ធ គគោក់ថាគៅភូមិរមិ្ភន ឃុំ្ ារញដក ស្សុកព ឮ គខរតកណាត លបាទ។  
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងពូម្ភនចាំគទថាគរើគារ់ឆ្ន ំញខមរជាសរវអ្វីញដរពូ? 
ខ៖ មិនចាគំទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងមិនចាំគទ ចាសអ្ញ្ច ងឹគរើពូម្ភនអ្នុសាវរយី៍អ្វីខែេះញដលពូម្ភនការចងចាំអ្វីខែេះញដរ
ជាមួយនឹងឪពុករបស់ពូ នងឹ គរើគារ់ធ្លែ ប់បាន្តល់សុភមងាលអ្វីគគខែេះញដរមកឱ្យពូនិងគារ់ធ្លែ ប់
បានចិញ្ច ឹមបីបាច់ញងរកាពូ គរើគារ់ជាមនុសសញបបណាញដរគោកយាយ? 
ខ៖ អូ្... គារ់ដូចជាមិនអី្ញដរ នឹង គារ់្មមតគទណា ណាមួយគារ់ នឹងគឺជាឪពុកចុងគទណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគ ើយចុេះអ្ញ្ច ងឹឪពុកបគងកើររបសពូ់វ ិ នឹងណា? 



ខ៖ អូ្...គារ់មិនដឹងជាសាែ ប់ឬក៏រស់គទញរគារ់គៅភនំគព ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើគារ់ចាកគចាលពូគៅគពលណាញដរពូ? 
ខ៖ អូ្...តំងពីរូចគណាេះ។ 
ក៖ គ ើយចុេះអ្ញ្ច ងឹគរើពូម្ភនចងចាំអ្វីខែេះញដរជាមួយគារ់? 
ខ៖ មិនចាគំទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងចាំគ ម្ េះគារ់គ ម្ េះអី្ញដរ? 
ខ៖ គ ម្ េះគារ់ត្រកូលខ្ុំ នឹងណា គ ម្ េះអុ្ន នឹងប៉ែុញនតខ្ុំក៏មិនដឹងញដរថាគារ់គៅគៅឯណាគទ
ត្រកូលគារ់មិនដឹងញដរ ញរគារ់គ ម្ េះអុ្ន។ 
ក៖ ចាសចុេះសត្ម្ភប់ម្ភត យរបស់ពូវ ិ គរើគារ់ៗគ ម្ េះអ្វីញដរ? 
ខ៖ គ ម្ េះ ម្ភស ចាន់ងន។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើគារ់គកើរគៅកនុងថ្ងៃញខឆ្ន ណំាញដរ ? 
ខ៖ ថ្ងៃទី១៥ ញខគមសា ឆ្ន ១ំ៩៦០។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងទីកញនែងកំគណើ ររបស់គារ់វ ិ? 
ខ៖ គៅភូមិគជើងថ្ត្ព ឃុំអំ្គៅថ្ត្ព ស្សកុកណាត លសាឹង គខរតកណាត ល។ 
ក៖ ចាសគ ើយអ្ញ្ច ងឹគរើពូម្ភនចាំគទថាគរើគារ់ឆ្ន ំញខមរញខណាញដរពូ? 
ខ៖ អ្រ់ចាញំដរ នឹង ញម៉ែថាគារ់គកើរឆ្ន ំញខមរឆ្ន ំណាគទ គត្រេះអី្មិនញដរបានសួរគារ់្ង នឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ងឹអ្រ់ញដរសរួគទ ចាស នឹងគ ើយអ្ញ្ច ឹងគរើសត្ម្ភប់ពូ គរើពូម្ភនការចងចាំអ្វីខែេះញដរជាមួយ
នឹងម្ភត យអ្វីខែេះញដរ ញដលពូបានរស់គៅជាមួយម្ភត យរបស់ពូពីមុន នឹងណា? 
ខ៖ ចាសគារ់មិនញដលបានគ្វើឱ្យខ្ុំពិបាកចិរតគទណា ញរគារ់ញរជួយរកសុីគយើង នឹង គារ់បានខំ
ត្បឺងចិញ្ច ឹមបីបាច់ញងរកាគយើងតំងពីរូចៗទំរញំរគយើងបានប៉ែុណណឹ ងមក នឹងណាមកគទ នងឹណា
គ ើយម្ភនអី្គគត្គាន់ញរគយើងជួយរកគារ់និងជួយសងគុណគារ់វ ិគៅ នឹងណា ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយអ្រគុណគត្ចើន ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើពូម្ភនចាំបានខែេះៗគទថា គរើជីដូនជីតខាងឪពុក
ពូគរើគារ់ម្ភនគ ម្ េះជីដូនជីតខាងឪពុកគទ? 
ខ៖ មិនញដលសាា ល់គទខាងឪពុក នឹង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើម្ភនសាា ល់មុខគារ់អ្រ់អ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ គឃើ គរើញរត្គាន់ញរគយើងមិនសាា ល់គ ម្ េះ មិនសាា ល់ត្រកូលគារ់គទ នឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ខាងម្ភត យវ ិគរើពូម្ភនតម្ភនយាយអី្អ្រ់?   
ខ៖ តម្ភនញរគារ់សាែ ប់អ្ស់គៅគ ើយ នឹងណា។ 
ក៖ គ ើយអ្ញ្ច ឹងគរើគារ់ម្ភនគ ម្ េះអី្ញដរ? 
ខ៖ គចប ។ 



ក៖ ចាសគ ើយអ្ញ្ច ងឹម្ភនដឹងពីថ្ងៃញខឆ្ន ំកំគណើ រគារ់ញដរគទ? 
ខ៖ មិនដឹងគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើឆ្ន ំញខមរគារ់វ ិ? 
ខ៖ មិនដឹងញដរ នងឹណា ដឹងញរគ ម្ េះគារ់គទ គបើត្បវរតិគារ់ថាគកើរគៅញខណាឆ្ន ំណាមិនចាំគទមិន
ដឹងគទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើម្ភនធ្លែ ប់បានគលងអី្ខែេះជាមួយគារ់គទកាលគៅពីគកមងជាមួយគារ់គទ? 
ខ៖ និយាយរួមគៅកាលញដលគារ់គៅរស់ នងឹខ្ុំប៉ែុនៗអាវនិ នឹងណា មិនញដលបានគលងជាមួយ
គារ់គទ គារ់គដើរបារ់ៗគចាល នឹង មិនញដលបានគឃើ មកគលងជាមួយនឹងគយើងគទណា។ 
ក៖ ចាសអ្រ់គសាេះ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើយាយវ ិគារ់ម្ភនគ ម្ េះអី្ញដរ? 
ខ៖ យាយគារ់គ ម្ េះយាយនួន ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងម្ភនការចងចាំអី្ជាមួយគារ់គទ? 
ខ៖ ម្ភនគរើកាលគពលញដលគយើងគៅរូចៗ នឹងណា គពលញដលគយើងឈឺគារ់មកគដកជាមួយនឹង
គយើង នឹង គ ើយធ្លែ ប់បានគៅជាមួយគារ់ នឹងណា គារ់ជួយគមើលញងគយើងអី្ នឹងណា ជួយោំ
បាយោំទឹកឱ្យគយើង ូប។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើម្ភនចាំគទថាគរើគារ់គកើរគៅញខណាឆ្ន ំណាញដរគទយាយតខាងម្ភត យ នឹងណា
ពូ? 
ខ៖ និយាយរួមមិនចាគំទ មិនញដលដឹងអា នឹងត្បវរតិគារ់ នឹងគន្ធេះ ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្រ់អី្គទ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើតយាយឪពុកម្ភត យបងបអូនរបសពូ់គរើម្ភនអ្នកណាធ្លែ ប់
បានគៅរស់គៅត្បគទសគត្ៅគទគគញដរឬគទពូ? 
ខ៖ មិនធ្លែ ប់គទគារ់គៅញរស្សុកញខមរ នឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់ធ្លែ ប់រសគ់ៅញរស្សុកញខមរគទគណាេះ ចាសអ្ញ្ច ឹងចូលគៅដលក់ារសិការបស់ពូវ ិ
ថាគរើពូគអ្ឿនគរៀនបានថាន ក់ទីប៉ែុន្ធម នញដរពូ? 
ខ៖ គរៀនបានថាន ក់ទី៥។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរៀនគៅណាវ ិញដរពូ? 
ខ៖ គនេះគៅសាោញត្ពកកំពិសគយើងគនេះ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយបឋមសកិាញត្ពកកំពឹសអ្ញ្ច ងឹ នឹងគ ើយ  នឹងគ ើយអ្ញ្ច ឹងគរើម្ភនធ្លែ ប់បាន
គរៀនភាសាគ្សងគត្ៅពីភាសាញខមរគទ? 
ខ៖ អ្រ់គទរកគពលគរៀនមិនបាន្ង នឹង គរៀនបានញរថ្ង នឹងបានញរបនតិចៗ នឹងណាញរឥ ូវ នឹង
គភែចអ្ស់គៅគ ើយ នឹងណា។ 



ក៖ គ ើយចុេះអ្ញ្ច ឹងគរើឥ ូវ នឹងម្ភនគៅចាំបានភាសាថ្ងអ្រ់គចេះសរគសរគទអ្ញ្ច ឹងគណាេះអ្ញ្ច ឹង
 នឹងបានខែេះគទអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ អូ្...អ្រ់គទ មិនចាំគទគភែចអ្ស់គៅគ ើយ នឹងណា កាល នឹងគរៀនបានញរមួយថ្ងៃ នឹងណា។ 
ក៖ ចាសគ ើយអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ពូវ ិថាគរើគពលញដលពូគរៀនគៅគពលពីគកមង នឹង គរើកតីស្សថ្ម៉ែរបស់
ពូ នឹងគរើពូចង់កាែ យគៅជាអ្វីញដរពូគៅគពលថ្ងៃអ្ន្ធគររបស់ពូ? 
ខ៖ គៅគពលញដលគយើងគរៀនគចេះញរចង់គ្វើអី្គ ើយគ្វើគនេះគ្វើគន្ធេះអ្ញ្ច ងឹគៅ នឹងណា ចិរតចង់គ្វើជា
ប៉ែូលីសញរដល់គពលញដលគយើងគរៀនមិនចាំអ្ញ្ច ឹងគៅមិនដឹងជាគ្វើអី្គគគទណា ម្ភនអី្គទម្ភនញរគ្វើ
ការ្មមតៗ នឹងគៅ នឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់កតីស្សថ្ម៉ែចង់គ្វើជាប៉ែូលីសគណាេះពូ?  
ខ៖  នឹងគ ើយ! 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងពូសត្ម្ភប់ត្កុមត្គួសាររបសពូ់វ ិតំងពីគដើមមកគរើគារ់គ្វើញស្សចម្ភក រអី្អ្រ់? 
ខ៖ ម្ភត យកាលគពលញដលខ្ុំមិនទន់ដឹងកតីមកត្បញ លជាគារ់ធ្លែ ប់គ្វើគ ើយញរគពលញដលខ្ុំដឹងកតី
មកគារ់មិនញដរគ្វើគទឥ ូវគនេះ ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើគារ់ម្ភនមុខរបបចិញ្ច ឹមជីវរិអី្គគញដរអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ គារ់ត្បកបមុខរបរបនតិចបនតួចគៅ្ាេះ នឹងណា រកសុីចិញ្ច ឹមកូនគៅគារ់រកទំងបតីទំងត្បពនា
គារ់អ្ញ្ច ឹងគៅ នឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់ជាអ្នករកសុីលក់ចាប់ ួយអ្ញ្ច ឹងគៅគណាេះអ្ញ្ច ឹង?អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ពូវ ិអំ្ពីការ
គរៀបការវ ិមតងគរើពូចាំគទថាគរើពូគរៀបការគៅកនុងឆ្ន ំណាញដរពូ? 
ខ៖ មិនដឹងគទគនៀក មិនដឹងថាឆ្ន ំ២០០១ឬក៏ឆ្ន ំ២០០២គទ។  
ក៖ គ ើយចុេះម្ភនចាំបានគទថាគៅកនុងញខណាញដរអ្រ់? 
ខ៖ អ្រ់ចាគំទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ការគរៀបការ គរើម្ភនចាគំទថាគរៀបចំគ ើងគោយឪពុកម្ភត យឬក៏ស្សោ ់
គាន គោយចិរតឯង? 
ខ៖ ស្សោ ់គាន កាល នឹង។ 
ក៖ ស្សោ ់គាន គោយចិរតឯង រួចអ្ញ្ច ឹងក៏ម្ភត យឪពុក្សំ្ាុំឱ្យអ្ញ្ច ងឹគៅគណាេះ? 
ខ៖  នឹងគ ើយ! 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើគពលញដលបានជួបគាន ជាមួយនឹងត្បពនាពូគលើកដំបូង នឹងគៅណាវ ិញដរពូ? 
ខ៖ គៅគរងចត្កគយើងខាងញកង នឹងណា គពលគ្វើការ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងគរើគគគៅគរងចត្កអី្គគវ ិញដរពូ? 



ខ៖ គរងចត្កសអីគទគគគៅថាគរងចត្កកមពុជា គរចត្កការ់គដរ នងឹណា គៅជិរវរតគគាករលួស នឹង
ណា។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងគពលញដលគឃើ ត្បពនាដំបូង នឹងគមតចបានជាចាប់ចិរតស្សោ ់? 
ខ៖ ខ្ុំមិនដឹងញដរគពល នឹង មិនដឹងគមតចញដរកាល នឹង គភែចអ្ស់គៅគ ើយ នឹង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគពល នឹងអ្ញ្ច ឹងគភែចអ្ស់គៅគ ើយគណាេះត្បវរតិ នងឹអ្ញ្ច ឹង?អ្ញ្ច ឹងគពល នងឹ
គឃើ គាន អ្ញ្ច ឹងគៅក៏ចាប់ចិរតស្សោ ់គាន អ្ញ្ច ឹងគៅអ្ញ្ច ឹង។ 
ខ៖  នឹងគ ើយ! 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើគពល នឹងពូម្ភនបានឱ្យបណាត រការអី្ខែេះគៅដល់ខាងត្បពនាគទពូ? 
ខ៖ ម្ភនគរើ។ 
ក៖ ចាសគ ើយអ្ញ្ច ងឹគរើឱ្យជាម្ភសឬក៏ជាត្បាក់ឬក៏ជាអ្វីញដរគៅខាងត្បពនា នឹង? 
ខ៖ កាល នឹងជាលយុគទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ញ្ច ឺងជាលុយគទគណាេះ ចាសអ្ញ្ច ឹងគត្បៀបបគ្ៀបសត្ម្ភប់ជីវរិរបស់ពូវ ិណាពូ
គរើជីវរិរបស់ពូពីអ្រីរកាលនិងសត្ម្ភប់បចចុបយននកាលគរើម្ភនភាពខុសគាន ដូចគមតចខែេះញដរពូ ដូចជា
ពីរូចមកយា៉ែងគមតចគ ើយ្ំគ ើងយា៉ែងគមតចញដរ? 
ខ៖ ពីរូចគរៀងយា៉ែ ប់ប៉ែុញនតគពលញដល្ំមកគយើងម្ភនត្បពនាម្ភនកូនអី្គៅ នឹងណាក៏បានគរៀងស្សួល
បនតិចគៅ នឹងណា គត្រេះគយើងខំត្បឺងរកអ្ញ្ច ឹងកូនបានអី្សុី ណាមួយឥ ូវ នឹងកូនវចូលគរៀន្ង
 នឹងណាឥ ូវគនេះ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងដូចជាជីវរិ នឹងខុសគាន គណាេះ? 
ខ៖ បាទ នឹងគ ើយវម្ភនភាពខុសគាន បនតិចៗ នងឹគៅ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ចំណង់ចំណូលចិរតរបស់ពូវ ិ គរើពូចូលចិរតមហូបអី្ញដរញដលពូចូលចិរតគ្វើ
ជាងគគញដរ សត្ម្ភប់សមែរអី្ នឹងណា? 
ខ៖ មជូរអី្ នឹង គ ើយនឹងអី្គត្កៀមៗត្រីត្បឡាក់ឪ កឹអី្ នឹងណា។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងគរើពូគចេះគ្វើមហូបអី្ញដរពូ ចូលចិរត ូប នឹងញដរគទពូ? 
ខ៖ អ្រ់គទ។ 
ក៖ អ្រ់គទ អ្ញ្ច ឹងការគ្វើមហូប នឹងអ្នកណាគគជាអ្នកគរៀបចំឱ្យញដរអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ ញរញម៉ែ នឹងណា ជួនញម៉ែជួនត្បពនាញរភាគគត្ចើនញរញម៉ែគកមកគារ់គៅ្ាេះគារ់ជាអ្នករកឱ្យគ ើយ
 នឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់គពលញដលទំគនរវ ិ គរើពូចូលចិរតគ្វើអី្គគវ ិញដរគពលញដលទំគនរ? 
ខ៖ គពលញដរទំគនរគៅ្ាេះចូលចិរតគ្វើការង្គរ្ាេះ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើកិចចការ្ាេះ នឹងចូលចិរតគ្វើអី្គគញដរពូ? 



ខ៖ គៅគមើលការង្គរគៅដី កាយទឹកកាយអី្ នឹងគៅ នឹងណា គបាស្ាេះគបាសអី្អ្ញ្ច ឹងគៅជួយគ្វើ
ការង្គរញម៉ែគកមករិចរូចៗអ្ញ្ច ឺងគៅ នឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់គពលញដលពូទំគនរពីរការង្គរ្ាេះអ្ញ្ច ឹង គរើគពលញដលពូទំគនរពីការង្គរ
ទំងអ្ស់ នឹងគរើពូចូលចិរតគៅកមានតគៅកញនែងណាជាងគគញដរពូ? 
ខ៖ ចូលចិរតជាងគគគណាេះ?  
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 
ខ៖ ដូចជាកំពរ កំពង់គសាមគទញរពីរ នងឹគទញដលចូលចិរតគៅ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងចូលចិរត នឹងជាងគគគណាេះ គ ើយអ្ញ្ច ឹងគរើម្ភនធ្លែ ប់បានន្ធំកូនន្ធំត្បពនាគៅទំង
អ្ស់គាន គៅអ្ញ្ច ងឹ? 
ខ៖ គអ្ស...ដូចជាគៅគទ អាទីអី្ដូចជាធ្លែ ប់បានគៅគ ើយ គៅញរអាវរិគទបានគៅញរអាទីមួយគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបានញរអាបងគទ អាបអូន នឹងវគៅរូចគពក។ 
ខ៖  នឹងគ ើយអាទីបានគៅកំពរ បានគៅកំពង់គសាម។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងពូដូចជាពូចូលចិរតសាត ប់ចគត្មៀងគទ? 
ខ៖ មិនសវូជាចូលចិរតគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមិនសូវសាត ប់ចគត្មៀងគត្ចើនគទគណាេះ? 
ខ៖  នឹងគ ើយ! 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងពូម្ភនអ្នកចគត្មៀងញដលសំណពវចិរតជាងគគដូចជាចូលចិរតពីណាគគ
ជាងគគសត្ម្ភប់អ្នកចគត្មៀង? 
ខ៖ ចូលចិរតជាងគគម្ភនញរត្រប សុវរថិគទ ញរចគត្មៀងវខ្ុំសាត ប់បានញរមតងៗគទអា នឹង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើពូគចេះគលងឧបករណ៍រន្តនតីអី្ញដរឬគទពូ? 
ខ៖ អ្រ់គទ ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើម្ភនបងបអូនណាគារ់គចេះគលងឧបករណ៍រន្តនតីទំងអ្ស់ នងឹញដរឬគទ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនគទ។  
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងដូចជាពូគកើរគៅកនុងឆ្ន ំញប៉ែរជាងញបរប៉ែុន្ធម នពូ? 
ខ៖ ញប៉ែរគរ់ ។ 
ក៖ ញប៉ែរគរ់ ចាសអ្ញ្ច ឹងគពលខែេះញរងញរគពលខែេះម្ភនការដំណាលគរឿងអំ្ពីញខមរគយើងកាលពី
ជំន្ធន់មុនៗ នឹងណាក៏ដូចជាជំន្ធន់លន់ នល់និងជំន្ធន់ប៉ែុល ពរអី្វ៉ែន់គ ើយគរើរបប នងឹវម្ភន
ការលំបាកគមតចខែេះញដរក៏ដូចជា? 
ខ៖ អូ្...អា នឹងដូចជាមិនជាសូវដឹងគទគនៀក គយើងមិនសូវជាបានចាប់អារមមណ៍និងមិនសូវជាបាន
សាត ប់ញដរ នឹងណា។ 



ក៖ អ្ញ្ច ងឹពូគរើពូអាចត្បាប់ខ្ុំបានគទថាពីកាលពីមុនមកត្បគទសគយើងញរងញរជួបសន្តង្គា មគ ើយ
ញមនគទបង អ្ញ្ច ឹងគពលញដលបងគៅគរៀនក៏ដូចជាឮចាស់ៗនិយាយរៗគាន មក គរើសន្តង្គា មគៅកនុង
ត្បគទសញខមរគយើងវជួបនឹងបញ្ញហ អ្វីខែេះញដលគគញរងញរនិយាយរៗគាន ឬមួយក៏ឪពុកម្ភត យបងឬក៏
ជីដូនជីតពូណា ដូចជាសម័យប៉ែុល ពរសម័យលន់ នល់អី្អ្ញ្ច ឹង នឹងណា? 
ខ៖ គារ់មិនញដលគរៀបរប់ត្បាប់្ង ត្បញ លជាពិបាកគពកគ ើយបានជាគារ់មិនញដលត្បាប់ខ្ុំ   
អ្ញ្ច ឹងបានជាមិនញដលបានឮម្ភត យខ្ុំគរៀបរប់ត្បាប់្ង។ 
ក៖ ចាសគ ើយម្ភត យរបស់ពូមិនញដលបានត្បាប់គរឿងរ៉ែ វនិងត្បវរតិរបសពួ់កគារ់ នងឹណាញដល
គពល នឹងគរើពួកគារ់បានជួបនូវគរឿងរ៉ែវដូចគមតចខែេះញដរអី្គៅដល់ពូគទគណាេះអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ ពួកគារ់មិនញដលត្បាប់អី្គយើង្ង នឹងណា គារ់មិនញដលត្បាប់គយើង្ង នឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់មិនញដលត្បាប់គយើងគទគណាេះថាវពិបាកគមតចគទគណាេះ? 
ខ៖  នឹងគ ើយអ្រ់គទ គារ់មិនញដលត្បាប់គទថាគយើងពិបាកគមតច ចាប់តំងពីរូចរ ូរមកដល់
គពលគនេះគារ់មិនញដលត្បាប់គយើងគទថាពិបាកគមតចគន្ធេះគទ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងស្សីគរើបងបអូនរបស់ម្ភត យឪពុករបស់បងក៏ដូចជាសាច់ញារិរបស់
បងគរើបានរួច្ុរពីរបបប៉ែុល ពរ នងឹគ ើយរស់គៅដល់សពវថ្ងៃញដរបងស្ស?ី 
ខ៖ ម្ភ៉ែក់ខ្ុំគារ់ថាកាលពីគពល នងឹបិសគគយកគារ់គៅវយគចាលណា ញរសំណាងគោយសារញរ
គារ់គចេះគដើរគកាសខយលឱ់្យគគ ប៉ែេះគខាអាវគខាអី្ឱ្យគគអ្ញ្ច ឹងគៅក៏បានរួចខែួនគៅ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយអ្ញ្ច ឹងបានគគឱ្យអី្ ូបញដរ? 
ខ៖ ចាសគោយសារញរគារ់គចេះគកាសខយល់គកាសអី្ឱ្យគគអ្ញ្ច ឹងគៅ គ ើយគគគឃើ គារ់លអក៏គគ
មិនសម្ភែ ប់គារ់ នឹងណា គ ើយគបើគារ់គៅលួចអី្គគ នឹងគគនឹងវយគចាលគ ើយ គត្រេះតខ្ុំ នឹង
គគយកគៅវយគចាលគ ើយ កុងខាងម្ភ៉ែ ក់ នឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងតរបស់បង នឹងគារ់សាែ ប់កាលពីជំន្ធន់ប៉ែុល ពរ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងដូចជាអ្ ុ៊ុំអី្ នឹងញដល
គារ់គៅសល់ម្ភនរស់រនជីវរីមក នឹងណា គរើគារ់ត្បកបរបរអី្ញដរគពលគច មកពីជំន្ធន់ប៉ែុល  
ពរវ ិ? 
ខ៖ យាយខ្ុំគារ់ដូចជាអ្រ់ម្ភនត្បកបរបរអី្្ង នឹងគពលញដលញបកមកដូចថាគារ់សល់ពីតខ្ុំមក 
បនតិចបនតួចគៅ គ ើយគារ់រកសុីចងការត្បាក់ឱ្យគគអី្បនតិចបនតួច នឹង ប៉ែុញនតឥ ូវ នឹងគគគបាកអ្ស់
គបាកអ្ស់អាលងីញរ មង នងឹ គ ើយរល់ថ្ងៃដីគៅឯស្សុក នឹងដូចថាគារ់ចិរតលអដូចថាអ្នកអ្រ់ម្ភន
្ាេះអ្រ់ម្ភនអី្គៅអ្ញ្ច ឹងគៅគារ់ឱ្យគគគ្វើ្ាេះគ្វើអី្គៅ អ្ញ្ច ឹងគៅដល់ញរយូរៗគៅម្ភនណាគ ើយ
គារ់ឱ្យគគគ្វើខាមគ្វើអី្គៅអ្ញ្ច ឹងគៅ នងឹណា ញរដល់គារ់សាែ ប់បារ់គៅគៅញរមួយត្ចក្ាេះដល់
គ ើយគៅឥ ូវពូខ្ុំគារ់លក់បារ់គ ើយ រួចគារ់គៅគៅឯញត្ពកអំ្បិលគណាេះ។ 
 



ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់របស់ពូវ ិ គរើពូចងចាំអ្វីជាងគគញដរគៅកនុងជីវរិបស់ពូ នឹងណាសត្ម្ភប់
ទំងគពលញដលសបាយនិងគពលគវោញដលគកើរទុកខ នឹងណាពូ អ្វីញដលគ្វើឱ្យពូចងចាំជាងគគគៅ
កនុងជីវរិរបស់ពូញដរ នឹងណាពូ? 
ខ៖ ចងចាជំាងគគគណាេះ? 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយដូចជាការសបាយរកីរយអី្វ៉ែន់ឬក៏រគំភើបអី្ឬក៏គកើរទុកខអី្ នឹងណា ពូញដល
បានគកើរម្ភនគៅកនុងជីវរិជាងគគអ្ញ្ច ងឹ នឹងណា វជាគរឿងអី្គគញដរ? 
ខ៖ ម្ភនគរឿងអី្សំខាន់ខាែ ំងគទ ម្ភនញរការសបាយគពលញដលបានគៅជួបជំុបងបអូនអ្ញ្ច ឹង នឹង
ណា គពលញដលគយើងម្ភនបងបអូនអ្ញ្ច ឹងគៅ នឹងណា គយើងចង់ជួបជំុបងបអូនអ្ញ្ច ឹងគៅ នងឹណា
ញរគបើសិនជាគយើងមិនម្ភនលុយវ ិក៏មិនដឹងថាជាសបាយគច ញដរ នឹងណា។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងដូចជាការញដរចងចាំរួចដក់គៅកនុងចិរតជាងគគ នឹងណា ដូចជាគពល
ញដលម្ភនកូន គពលញដលអី្អ្ញ្ច ឹងអី្ នឹងណា គរើគពលគវោមួយណាញដរៗគ្វើឱ្យពូចងចាំជាងគគ
គៅកនុងជីវរិ? 
ខ៖ សំខាន់ម្ភនអី្គទគបើសិនជាកូនៗគរៀបការអ្សគ់ៅគយើង នឹងចងចាំគ ើយ នឹងណា។    
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបន្ធា ប់ពីគត្កាយគរៀបអារ ៍ពិរ ៍ជាមួយនឹងមីងមកគរើពូម្ភនកូន
ប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញដរបន្ធា ប់ពីការគរៀបការមក? 
ខ៖ ម្ភន៣។ 
ក៖ ម្ភន៣ ចាសអ្ញ្ច ឹងម្ភនស្សីប៉ែុន្ធម នត្បុសប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញដរ? 
ខ៖ ត្បុសទំង៣។ 
ក៖ គ ើយគរើអ្ញ្ច ឹង គរើពូអាចត្បាប់ពីគ ម្ េះរបសពួ់កគារ់ទំងអ្ស់គាន បានគទញដរឬគទគ ម្ េះគព 
ណា?  
ខ៖ កូនបងគ ម្ េះអី្គទ ដូចជាអុ្ន ត្បុសនីរអី្ អុ្ន ត្បុសនីរ គ ើយកូនទី២ អុ្ន ត្បុសវរិ គ ើយ
កូនទី៣ អុ្ន សោិ ។ 
ក៖ ចាសអាឡាៗ នឹង? នងឹគ ើយចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ងឹសត្ម្ភប់ត្បពនារបស់ពូវ ិគរើគារ់ម្ភន
គ ម្ េះអី្ញដរពូ? 
ខ៖ គារ់គ ម្ េះ ឃន ស្សីន្ធង ។ 
ក៖ ឃន ស្សីន្ធង ចាសគ ើយអ្ញ្ច ឹងគរើត្បពនារបស់ពូ នឹងណា គរើគារ់ជាមនុសសគមតចញដរពូគារ់
ជាមនុសសម្ភនចរកិលកខណៈគមតចញដរពូអាចគរៀបរប់ខែេះៗបានញដរឬគទពូ ដូចជាគារ់ នឹងជា
មនុសសស្សីគមតចញដរពូ? 
ខ៖ ម្ភនអី្គទគារ់គឺជាមនុសសស្សី្មមតៗ ម្ភនលកខណៈ្មមតដូចគគដូចឯងអ្ញ្ច ឹងគៅ នងឹ    
ណា ។ 



ក៖ គ ើយអ្ញ្ច ឹងដូចជាគារ់លអគមតចខែេះញដរ? 
ខ៖  នឹងគ ើយគារ់ជាមនុសសស្សីញដលលអ គចេះដឹងចាស់ទំុញម៉ែឪអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ នឹង បងបអូនអ្ញ្ច ឹងគៅ
 នឹងណា គ ើយមិនគចេះគឆ្វឆ្វអាគ អា ូរោក់បងោក់បអូនគទ នឹងណា។ 
ក៖ ចាសដូចជាគពលញដលគារ់គរៀបចំទុកោក់ គរៀបចំមហូបឱ្យ នងឹណា គរើអ្ញ្ច ឹងពូចូលចិរតនូវអ្វី 
ញដលជាសាន ថ្ដរបស់គារ់គទ? 
ខ៖ បាទ នឹងគ ើយគពលញដលគយើងចង់ ូបអី្អ្ញ្ច ឹងគៅគយើងត្បាប់គារ់គៅ គារ់ក៏គ្វើឱ្យគយើង
 ូបគ ើយ នឹងណា។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹង ូបត្រូវម្ភរ់អី្អ្ញ្ច ឹងគៅ នឹងគណាេះ? 
ខ៖ បាទ នឹងគ ើយ ូបត្រូវម្ភរ់ត្រូវអី្ នឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ឥ ូវ សត្ម្ភប់ជីវរិរបស់ពូគអ្ឿនវ ិ គរើពូគអ្ឿនត្បកបរបរអ្វីញដរសត្ម្ភប់
ចិញ្ច ឹមជីវរិគៅគពលសពវថ្ងៃ នឹងណាពូ? 
ខ៖ គបើកឡានរល់ថ្ងៃ នឹង។ 
ក៖ រល់ថ្ងៃ នឹងគបើកឡាន នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ងឹគមតចញដរទទួលបានកថ្ត្មអំ្ពីការគបើកឡានគៅគពល
សពវថ្ងៃ នឹង? 
ខ៖ គអ្ើយ...រល់ថ្ងៃ នឹងអាគអ្ើយត្បាក់ញខសុីមិនត្គប់្ង នឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ត្បពនាវ ិគរើគារ់គ្វើការអី្គគញដរ? 
ខ៖ គារ់គ្វើការគរងចត្ក។ 
ក៖ គរងចត្កចាសអ្ញ្ច ឺងទំង២ន្ធក់ នឹង គរើជួយគាន យា៉ែងគមតចញដរ? 
ខ៖ និយាយរួមជួយរកគាន គៅ មួយញខត្គាន់ញរកូនគរៀនមួយញខៗពីរ បីរយមិនចង់ត្គាន់្ង នឹងណា
ត្គាន់ញរលុយកូនគរៀនគៅកនុងមួយថ្ងៃៗចំណាយរមួទំងមហូបទំងអ្ស់បួន ត្បាំមឺុនគ ើយ នឹងណា
មួយញខៗបួន ត្បាំរយមិនត្គាន់គទណាមួយញខៗបួន ត្បាំរយមិនត្គាន់ញដរ នឹងណា។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ? 
ខ៖  នឹងគ ើយគ្វើគមតចគបើវពិបាកអ្ញ្ច ឹងគៅគ ើយគចេះញរខំៗត្បឹងរកគៅ នឹងណា ទំរញំរបានមួយ
ឆ្ន ំ ពីរឆ្ន ំ នឹងណាបានសង់គគរួចអ្ស់គៅ នឹងណា វត្គាន់បនតិចគ ើយ នឹងណាបានស្សួលជាង
មុន នឹងណាគចេះញរត្ទំៗ គៅ នឹងណា ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្ញ្ច ឹងរល់ថ្ងៃ នឹងគរើពូគៅ្ាេះជាមួយនឹងអ្នកណាគគខែេះញដរពូ? 
ខ៖ ម្ភនត្បពនាកូន៣ន្ធក់រួចគ ើយនឹងម្ភត យគកមកទំងអ្ស់វត្បាំមួយ ត្បាពីំរន្ធក់ នឹងណា។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងគរើការរស់គៅជាមួយម្ភត យវ ិគមតចញដរគរើម្ភនសភុមងាលគទ? 
ខ៖ ្មមតគទអាគរឿង នឹងគន្ធេះ អ្រ់ម្ភនអី្ញដរ នឹងណា។  



ក៖ អូ្...ចាសអ្ញ្ច ឹងពូគអ្ឿនអារគបៀបញដរពូចិញ្ច ឹមបីបាច់ញងរការកូនអ្ញ្ច ឹង នងឹណា គរើពូអ្ប់រគំមើល
ញងទំពួកគារ់ នងឹដូចគមតចញដរឱ្យពួកគារ់ នឹងគដើរគលើ្ែូវគមតចខែេះញដរ ពូគ្វើរគបៀបគមតចញដរពូ គរើឱ្យ
ពួកគារ់គដើរគៅគលើសងាម នឹងដូចគមតចខែេះញដរ? 
ខ៖ និយាយរួមគចេះញរអ្ប់រនិំងត្បគៅវគៅ នឹងណា កំុឱ្យវគចេះញរគដើរគលងអាគលៀគរ អា នឹងវ
មិនលអគទដូចកូនគគអី្អ្ញ្ច ឹងមិនលអគទអា នឹង បាទ នឹងគ ើយ ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងដូចជាអ្ប់រឱំ្យពួកគារ់គជៀស្ុរពី្ែូវអី្គគញដរពូ? 
ខ៖ ឱ្យវគជៀស្ុរពីគត្គឿងគ ៀនគត្គឿងអី្ នងឹគៅណា កំុឱ្យវដូចជាកូនគគកូនឯងអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ
 នឹងណា គត្រេះណាមួយគយើងដឹងស្សាប់គ ើយថាសងាមគយើងរល់ថ្ងៃ នឹងវគមតចញដរសំខាន់ញរអា
 នឹងមួយគទ គបើអា នឹងវ្ុរៗគ ើយរួចគ ើយ នងឹឱ្យវខំត្បឹងគរៀនខំអី្។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងគរើពូដូចជាបានឱ្យកូនត្បុសទំង៣ន្ធក់ពូ នឹងគៅសិកាបានត្គប់ៗគាន
គទពូ? 
ខ៖ បានគៅគរើ បានគរៀនត្គប់ៗគាន ទំងអ្ស់ នឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអាបងគគគរៀនបានថាន ក់ទីប៉ែុន្ធម នៗអ្ស់គ ើយអ្ញ្ច ងឹ? 
ខ៖ អាទិកថាន ក់ទីប៉ែុន្ធម នគទ ដូចជាបានថាន ក់ទី៧ គ ើយចូលទី៧គ ើយ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ពូវ ិគរើមូលគ រុអី្ញដរបានជាពូឱ្យកូនពូទងំបី នឹងគៅ
សិកាវ ិណាពូ? 
ខ៖ ឱ្យវគៅគរៀន នឹងគដើមបីឱ្យពួកវ នឹងគៅរកអ្ន្ធគរខែួនវទុកសត្ម្ភប់គៅគ្វើការគ្វើអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ
 នឹងណា ឱ្យបានគចេះដឹងដូចជាគគដូចជាឯងអ្ញ្ច ងឹគៅ នឹងណា បានគ្វើការង្គរ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើដូចជារថ្មែថ្នការអ្ប់រមំ្ភនរថ្មែយា៉ែងគមតចញដរសត្ម្ភប់ពូគអ្ឿន?អា នឹងដូចជា
គមតចបានជាពូគអ្ឿន នឹងណាចង់បានឱ្យកូនទំងអ្ស់ នឹងបានគៅគរៀនដូចជាកូនគគ? 
ខ៖ អូ្...អា នឹងគយើងចង់ឱ្យវលអ នឹងណា គត្រេះណាមួយអី្ ូវ នឹងត្បគទសគយើងគគត្រូវការអ្នក
គចេះដឹងគត្ចើន អ្ញ្ច ឹងគយើងចង់ឱ្យកូនគៅគរៀនគៅ គៅអី្ នឹងគៅ បានគរៀនគៅបានគ្វើការបានអី្
 នឹងគៅណា កំុឱ្យគយើងគចេះញរញណន្ធំវឱ្យគដើរគៅមុខគៅគដើរញរ្ែូវលអគៅ នឹងណា ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងខ្ុំបានដឹងថាត្កុមត្គួសារពូពិរជាលអញមនញទនអ្ញ្ច ឹងគរើពូជួយគ្វើញបប
ណាគដើមបីឱ្យត្កមុត្គួសាររបស់ពូម្ភនសុភមងាល?គរើពូដូចជាម្ភនវធិ្លនការញបបណាញដរៗពូអាច
ជួយឱ្យត្កុមត្គសួាររបស់ពូម្ភនសុភមងាល នឹងណា? 
ខ៖ អា នឹងម្ភនញរគយើង នងឹខំជួយគាន  នឹងណា ជួយគាន ជួយរកគាន  នឹងគៅ អា នឹងវម្ភនអី្គទគបើ
គយើងម្ភនកូនគៅគៅគ ើយម្ភនញរគដើរគៅមុខគទ មិនអាចគដើរងយគត្កាយវ ិបានគទអា នឹងគន្ធេះ
ម្ភនអី្ម្ភនញរខិរខំត្បឹងញត្បងជួយរកគាន គៅ នឹងណា អ្ញ្ច ឹងបានម្ភនសភុមងាលគៅមុខ។ 



ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អា នងឹដល់ញរគយើង នឹងខិរខំត្បឹងញត្បងជួយគាន បានគៅរួច ចាស នឹងគ ើយ 
អ្ញ្ច ឹងគរើពូម្ភនគំនិរគយាបល់អ្វីគ្សងគទៀរគទអាចបញនថមបាន? 
ខ៖ អ្រ់គទម្ភនញរប៉ែុណណឹ ង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ត្កុមត្គួសារគពលញដលគរៀបការគ ើយម្ភនកូនម្ភនគៅឬក៏ម្ភនអី្មួយ
គពលខែេះដូចជាគគថាចានគៅកនុងរវញរងញរទងាិចគាន អ្ញ្ច ឹង នឹងណាពូ អ្ញ្ច ឹងគរើគពលញដលពូបញ្ញហ
គរើពូម្ភនដំគណាេះស្សាយយា៉ែងគមតចញដរគដើមបីឱ្យម្ភនសុភមងាលបានគ ើងវ ិ ដូចជាពូគោេះ
ស្សាយបញ្ញហ ទងំអ្ស់ នឹងគមតចញដរពូ? 
ខ៖ គោេះស្សាយម្ភនអី្គទ គបើសនិជាគយើងគោេះស្សាយវមិនគច ម្ភនញរគយើងឱ្យបងបអូនគយើង
 នឹងជួយគោេះស្សាយបញ្ញហ គយើង នងឹបនតិចម្ភន ក់ៗ នឹងគៅណា គបើគយើងគោេះមិនគច គៅគ ើយ
ម្ភនញរបងបអូនញម៉ែគកមកអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាជួយគោេះស្សាយគៅ។ 
ក៖ ដូចជាគពលញដលពិបាកអ្ញ្ច ងឹគរើពូគោេះស្សាយគមតចញដរ?ជួយនិយាយគមតចខែេះគៅអ្ញ្ច ឹងណា? 
ខ៖ មកជួយសត្មួលគោេះស្សាយគាន  នឹងគៅ នឹងណា អា នឹង។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងគដើមបីឱ្យត្កុមត្គួសាររបស់ពូម្ភនភាពជិរសនិទានឹងគាន  គរើពូគ្វើអី្គគញដរ
គ្វើអី្ខែេះគដើមបឱី្យត្កុមត្គសួារម្ភនភាពជិរសនិទា? 
ខ៖ អា នឹងម្ភនអី្គទ ម្ភនញរគយើង នឹងគ្វើញរលអៗ គៅ នឹងណាជាមួយកូនជាមួយត្បពនាកំុអាណូង
អាណំាងគៅកនុងត្កុមត្គួសារបតីត្បពនាកូនគៅអី្អ្ញ្ច ឹងអី្គៅ នឹងណា គយើងខំអ្រ់្មរ់គរៀងៗខែួនគៅ
 នឹងណា អា នឹងគយើងបានសុភមងាលគ ើយគៅថ្ងៃមុខ នឹងណា ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងពិរជាលអញមនញទនគណាេះពូ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ជីវរិរបស់ពូវ ិគរើត្កុមត្គួសារ
ម្ភនសារៈសខំាន់គមតចខែេះញដរសត្ម្ភប់គៅកនុងជីវរិរបស់ពូ នឹងណា? 
ខ៖ វសខំាន់ៗគ ើយអា នឹងគន្ធេះ កូននិងត្បពនាគន្ធេះទំងត្បពនាទំងកូន នឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគបើសិនជាពូរស់គៅម្ភន ក់ឯងគរើពូសបាយគទអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ អ្រ់សបាយគទ។ 
ក៖ ចុេះដល់គពលម្ភនពួកគារ់? 
ខ៖ អា នងឹវសបាយ។ 
ក៖ ចាស នងឹគ ើយ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ការសម្ភា សមួយ នឹងខ្ុំនឹងឱ្យគៅកូនគៅរបស់ពូជំន្ធន់គត្កាយ
បានឮគៅរប់រយរំណរបស់ដូនតរបស់ពួកគារ់ នឹង អ្ញ្ច ឹង នឹងបានឮគៅដល់ពួកគារ់        
ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើពូម្ភនរកយគពចន៍អ្វីខែេះគដើមបីញចកចាយគៅកាន់ពួកគារ់និងការគត្បៀនត្បគៅនិងញ្ត
ផ្ទត ំគៅកាន់ពូកគារ់ នឹងណា ញដលជារកយលអៗញដលពូចង់ត្បាប់គៅកូនគៅរបស់ពូជំន្ធន់គត្កាយ 
សត្ម្ភប់កូនគៅរបស់ពូជំន្ធន់គត្កាយញដលបានសាត ប់ឮ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើពូម្ភនអ្វីខែេះញដរសត្ម្ភប់ញចក
រញំលក? 



ខ៖ ខ្ុំសូមញណន្ធំគៅកូនគៅជំន្ធន់គត្កាយកំុគ្វើគ្មចញភនក្ងមុននឹងគ្វើអ្វីមួយឱ្យគមើលសងាម្ងកំុ
គដើរអាគលៀញប៉ែគដើរជក់ញរថាន  ំកំុគ្វើអ្ញ្ច ឹងអី្វមិនលអគទ នឹងគ ើយ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ពូវ ិគរើពូម្ភនបទពិគសា្ន៍អ្វីញដលលអៗញដលចង់ញចកចាយ
គៅដល់កូនគៅជំន្ធន់គត្កាយនឹងឮពីរកយសមតីរបស់ពូអ្ញ្ច ឹងណា? 
ខ៖ សូមញណន្ធំគៅកាន់កូនគៅជំន្ធន់គត្កាយ នងឹថាម្ភនអី្គទម្ភនញរត្បាប់គៅគកមងជំន្ធន់គត្កាយ
 នឹងថាឱ្យវគ្វើញរតមដំគណើ រ នឹងគៅ ឱ្យវគ្វើញរលអ នឹងគៅ នឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងលអញមនគទពូ ចាសអ្ញ្ច ឹងការសម្ភា ស នឹងវម្ភនញរប៉ែុណណឹ ងគទ គ ើយន្ធងខ្ុំសូម
ញងែងអំ្ណរគុណដល់ពូខាែ ំងញមនញទន គ ើយខ្ុំដឹងថាកូនគៅរបស់ពូជំន្ធន់គត្កា នឹងពួកគារ់នឹង
បានសាត ប់គៅការសម្ភា សរបស់ពូគ ើយនឹងអំ្ពីជីវរិសអីៗខែេះអ្ញ្ច ឹង នឹងណាបង ចាសខ្ុំសមូអ្រ
គុណដល់ពូគត្ចើនគ ើយណាបងសត្ម្ភប់ថ្ងៃ នឹងណាពូ ចាស នឹងគ ើយអ្ញ្ច ឹងន្ធងខ្ុំសូមអ្រគុណ
ខាែ ំងញមនញទនពូសត្ម្ភប់ថ្ងៃគនេះញដលពូបានឱ្យន្ធងខ្ុំបានគ្វើការសម្ភា សញដលសត្ម្ភប់ោក់គៅកនុង
គវបសាយខាងគលើញដលខ្ុំបាននិយាយត្បាប់រួចគ ើយ អ្ញ្ច ឹងពួកខ្ុំអ្រគុណពូខាែ ងំញមនញទនគ ើយ
អ្វីៗទំងអ្ស់គនេះ អ្ញ្ច ឹងកូនគៅរបស់ពូនឹងបានឮគ ើយគបើសិនជាកូនគៅរបស់ពូ ពូកគារ់ចង់ឮ
ពូកគារ់នឹងចូលគៅកាន់គវបសាយមួយគនេះញដលម្ភនគៅកនុងអាស័យោឋ នមួយ នឹងបានដូចជា
ការញដលខ្ុំបានគរៀបរប់គៅខាងគលើអ្ញ្ច ឹង រចួគ ើយពូកគារ់នឹងបានឮពីជីវត្បវរតិទំងឡាយរបស់
ពូ គ ើយអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ថ្ងៃ នឹងខ្ុំសមូអ្រគុណពូ។ 
ខ៖ បាទ នឹងគ ើយ។ 
ខ៖ ចាស៕ 
 


