
ការសម្ភា សរបសអ់្នកមីងថៃ ដាលមី 
ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ អ្  ៊ុំ ធីដា           ខ៖ អ្នកត្រវូបានគេសម្ភា ស ហៃ ដាលនី 

ក៖  ជាដំបូងខ្ ំសូមអ្រេ ណ និង ថ្លែងអំ្ណរេ ណដល់អ្នកមីងថ្ដលបានឱ្យខ្ ំនឹងគធវើការសម្ភា សអ្នកមីង 
គៃើយការសម្ភា សគនេះបានគធវើគ ើងគដាយសាកលវទិ្យាល័យBYU គដាយសារថ្រសាកលវទិ្យាលយ័ 
នឹងចង់ថ្លរកាអំ្ពីជីវត្បវរតិរបស់ជីដូនជីតារបស់អ្នកមីង។ គៃើយក៏ទ្យ កឱ្យកូនគៅជំនាន់គត្កាយនឹង 
បានគមើល គៃើយបានដឹងអំ្ពីត្បវរិតរបស់ជីដូនជីតារបស់អ្នកមីង គៅគពលថ្ដលខ្ ំនឹងគធវើការ 
សម្ភា សអ្នកមីងរចួគៃើយខ្ ំស ំដាក់ការសម្ភា សមួយៃនឹងគៅកន ងគវបសាយមួយថ្ដលម្ភនគ ម្ េះថា 
www.cambodianoralhistories.byu.edu គៃើយខ្ ំជាអ្នកថ្ដលសម្ភា សម្ភនគ ម្ េះថា អ្  ៊ុំ ធីដា គៃើយ 
បានគធវើការសម្ភា សមួយគនេះគៅ ហលៃទី្យ១៧ ថ្ខ០១ ឆ្ន ំ២០១៨។ ទី្យតាំងគៅសង្កា រ់ភំំនគពញលមី ខណឌ  
ថ្សនស ខ។ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងយល់ត្ពមឱ្យខ្ ំ គធវើការសម្ភា សអ្នកមីងថ្ដរឬគទ្យ? 

ខ៖ ចា៎ស! មីងគពញចិរតឱ្យកមួយគធវើការសម្ភា សមីងគៅអ្វីថ្ដលកមួយចង់ដឹង និង អ្វីថ្ដលមីងចងចបំាន 
មីងនឹងត្បាប់កមួយឱ្យគៅកមួយគៅអ្វីថ្ដលកមួយចង់បាន។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ងឹអ្រេ ណគត្ចើនអ្នកមីង។ អ្ញ្ច ឹងខ្ ំសូមសួរសំណួរគៅកាន់អ្នកមីងថា គរើអ្នកមីងម្ភន 
គ ម្ េះអ្វីថ្ដរអ្នកមីង? 

ខ៖ មីងគ ម្ េះថា ហៃ ដាលីន ស្សុក កំគណើ ររបសអ់្នកមីងេឺគៅឃ  ំ គមសគត្ៅ ស្សកុសទឹងត្រង់ គខរត 
កំពង់ចម គៃើយបចច បបននគនេះមីងមករស់គៅភំំនគពញគៅសង្កា រ់ភំនំគពញលមី ខណឌ ថ្សនស្សុកគនេះថ្រ 
មតង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងរស់គៅកថ្នែងៃនឹងថ្រមតង? 

ខ៖ ចា៎ស! េឺអ្នកមីងរស់គៅទី្យកថ្នែងគនេះ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងម្ភនគ ម្ េះគៅគត្ៅថ្ដរអ្រ់គទ្យអ្នកមីង? 

ខ៖ គ ម្ េះគៅគត្ៅក៏ម្ភនថ្ដរ គេគៅគ ម្ េះ លីម។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងគេគៅអ្នកមីងថាគ ម្ េះលីម។ គរើអ្នកមីងម្ភនគ ម្ េះគៅគត្ៅ កាលគៅពីគពលថ្ដល 
អ្នកមីងៃនឹងគៅពីគកមងថ្ដរអ្រ់អ្នកមីង? 
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ខ៖ ចា៎ស! អ្នកមីងេឺម្ភនកាលថ្ដលអ្នកមីងគៅពីក ម្ភរភាព ឬក៏គៅពីគកមងៃនឹងគេបានគៅអ្នកមីងថា 
កាលហ្នឹងគេគៅថាស្សីរូចម ខប  ន សែឹងអំ្ត្ពិល អី្គត្រេះថ្រគពលហ្នឹងអ្នកមីងសគមថ្សតង គៃើយម្ភន 
ម ខហ្នឹងេឺរូច? 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបចច បបននគនេះអ្នកមីងម្ភនអាយ ប  នាម នថ្ដរគអ្ើយអ្នកមីង? 

ខ៖ គៃើយកន ងថ្ខគនេះអ្នកមីងម្ភនអាយ ថ្សនសិបបួនឆ្ន ំ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងគកើរគៅកន ងឆ្ន ំណាថ្ដរគៅអ្នកមីង? 

ខ៖ មីងេឺគកើរគៅឆ្ន ១ំ៩៧៤។ 

ក៖ អ្ ូ៎! ឆ្ន ំ១៩៧៤ គៃើយចឹងដូចជាឆ្ន ំជូរឬក៏ឆ្ន ំអី្វគទ្យៀរថ្ដលគៅកន ងឆ្ន ំថ្ខមរហ្នងឹគរើអ្នកមីងគកើរគៅកន ង 
ឆ្ន ំអ្វីថ្ដលអ្នកមីង? 

ខ. មីងេឺគកើរគៅឆ្ន គំថាេះ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ទី្យកថ្នែងកំគណើ ររបស់អ្នកមីងវញី គរើអ្នកមីងបានគកើរគៅកថ្នែងណាដូចជាភូំមិអី្ឃ ំ 
ស្សុកគខរតអី្អ្ញ្ច ងឹអ្នកមីង? 

ខ៖ ទី្យកថ្នែងកំគណើ ររបស់អ្នកមីងអឺ្!គកើរគៅភូំមិកាលអូ្ ភូំមិសរសគត្ៅ   ស្សុកសទង់ត្រង់     គខរតកំពង់ 
ចម? 

ក៖ គៃើយអ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងម្ភនបងបអូនចំនួនប  នាម នអ្នកថ្ដរគៅអ្នកមីង? 

ខ៖ ម្ភនបងបអូនចំនួនបីអ្នក? 

ក៖ គៃើយច េះអ្នកមីងជាកូនទី្យប  នាម នថ្ដរអ្នកមីង? 

ខ៖ មីងេឺជាកូនបងគេ? 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងបងគេ។ 

ខ៖ ចូ៎សៗ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងម្ភនគៅចងចំសាច់គរឿងពួកគារ់ថ្ដរគទ្យអ្នកមីង? 

ខ៖ ចូ៎ស! អ្នកមីងម្ភនគៅចងចំខែេះៗពីក ម្ភរភាព គពលគនាេះមីងគៅអាយ ត្រឹមថ្រពីរគៅបីឆ្ន អីំ្ថ្រ 
ប  គណាណ េះ អ្ ូ៎! ឈប់សិប។ ចង់សួរមីងថាមិចវញិ? 



ក៖ ចង់សួរថាគរើអ្នកមីងធ្លែ ប់ម្ភនអ្វីខែេះជាមួយនឹងពួកគារ់កាលគពលថ្ដលអ្នកមីងហ្នឹងគៅរូចអី្ 
អ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ អ្ញ្ច ងឹគពលថ្ដលមីងគៅរូចមីងគៅចថំាអ្នកមីងធ្លែ ប់បានគមើលបអូនគៃើយបអូនហ្នងឹេឺបអូនត្បសុថ្ដល 
ម្ភនបអូនគៅជាមួយនឹងចគងាេះគៃើយគអ្ៀវបអូនគដើរគលងរៃូរដល់ថ្របអូនហ្នឹងគារ់ធ្លែ ក់បក់ហដ គៃើយ 
ម្ភ ក់គារ់ខឹងគៃើយការ់បានវាយ? 

ក៖ យាយគៃើយនិងតា គរើមួយណាគារ់ជាអ្នកវាយអ្នកមីងម ន? 

ខ៖ េឺអឺ្ត្បថ្ៃលជាគោកយាយគារ់វាយម នគៃើយគៃើយគោកយាយគារ់វាយគដាយសារថ្រគធវើឱ្យបអូន 
និងធ្លែ ក់បាក់ហដ។គពលគនាេះមីងបានពរបអូនគៃើយបានពរបអូននិងឱ្យធ្លែ ក់ពីគលើហដគៃើយបាក់ហដបអូន 
ចឹង។ គោកយាយគារ់ខឹងខ្ែ ំងគារ់ត្រូវថ្រវាយថ្ដលមីងជាបងថ្ដលអ្រ់គចេះគមើលបអូន? 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគៅគពលថ្ដលអ្នកមីងគៅពីគកមងគរើអ្នកមីងចូលចិរតគធវើអ្វីខែេះជាមួយនឹងពួកគារ់ថ្ដលអ្នកមីង? 

ខ៖     កាលថ្ដលអ្នកមីងគៅពីគកមងមីងចូលចិរតគលងផ្ទទ រ់ឈៅស ូជាមួយនឹងបអូនគៃើយអឺ្! គលងលក់បាយ 
ឡុកបាយឡ អី្អ្ញ្ច ឹងគៅគលងរគបៀបគកមងស្សនីាបំអូនគលងថ្រមតង។ 

ក៖ គៃើយច េះអ្ញ្ច ឹងគរើពួកគារ់ហ្នឹងរស់គៅកថ្នែងណាខែេះ គៃើយរស់គៅកថ្នែងណាខែេះថ្ដរគៅអ្នកមីង 
គៃើយពួកគារ់ហ្នឹងកំព ងគធវើអ្វីថ្ដរអ្នកមីង? 

ខ៖ ចូ៎ស!រាល់ហលៃគនេះេឺពួកគារ់ហ្នឹងរស់គៅទី្យត្កុងភំនំគពញថ្ដលគៃើយគារ់កំព ងថ្រគធវើ ការង្ករគៅត្កមុ 
ៃ  នមួយ គៃើយពួកគារ់ហ្នឹងក៏ម្ភនត្េួសាអ្ស់គៅគៃើយ ថ្ដលគៃើយពួកគារ់ហ្នងឹក៏ម្ភនកូនម្ភន 
អី្អ្ស់ដែរ។ 

ក៖ ចូ៎សៗ! អ្ញ្ច ឹងគរើម្ភត យរបស់អ្នកមីងគរើគារ់ម្ភនគ ម្ េះអ្វីថ្ដរគៅអ្នកមីង? 

ខ៖ ឈន លឹន! 

ក៖ គៃើយច េះគោកតា? 

ខ៖ គៃើយគោកតាបា ការ់គ ម្ េះថាឃ រ ៃួរ ។ 

ក៖ គៃើយគរើគពលគនេះគរើពួកគារ់ហ្នឹងម្ភនអាយ ប  នាម នគៃើយអ្នកមីង? 

ខ៖    គោកបា គារ់បានសម្ភែ ប់គៃើយ ថ្រគៅថ្រគោកយាយជាម្ភត យបគងាើ គរើគៃើយគារ់ម្ភនអាយ  ៦៨
ចូល៦៩ឆ្ន ំគៃើយ។ 



ក៖ ចឹងគរើអ្នកមីងម្ភនចំថាគរើពួកគារ់គកើរគៅហលៃថ្ខឆ្ន ំណាថ្ដរគទ្យអ្នកមីង? ដូចជាអ្នកមីងម្ភនគៅចំ 
ថ្ដរគទ្យអ្នកមីង? 

ខ៖ អ្ ូ៎!ហលៃថ្ខឆ្ន ំកំឈណើ ររបស់គោកតាគោកយាយ មីងអ្រ់ចំផងហ្នងឹថ្រដឹងថាគាគរើអាយ កន ងវយ័គនេះ 
េឹម្ភនអាយ ៦៨ឆ្ន ំគៃើយ។ 

ក៖    អ្ញ្ច ឹងដូចជាឆ្ន ំច័នទេិរអី្េឺជាឆ្ន ំជូរឆ្ន ំគថាេះអី្អ្ញ្ច ឹង គរើមីងម្ភនដឹងថាពួកគារ់ហ្នងឹគកើរគៅឆ្ន ំអី្ថ្ដរ
គទ្យ? អ្នកមីងឬឆ្ន ំមួយណាថ្ដរគៅអ្នកមីង? 

ខ៖ គោកយាយគារ់េឺគកើរគៅឆ្ន ំគថាេះអី្ហ្នឹងថ្ដរហ្នងឹ? 

ក៖ គៃើយច េះគោកតាវញិ? 

ខ៖     អ្រ់ដឹងថាគារ់ គកើរគៅឆ្ន ំហ្នឹងអី្គទ្យអ្រ់បានសួរបា ថាគារ់គកើរឆ្ន ំអី្ផងហ្នឹងនិយាយរួមគៅដឹងក៏ 
ប  ថ្នតេឺ គភំែចតាងពីបា គារ់បានសាែ ប់គៅ។ 

ក៖    អ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងម្ភនដឹងថាពួកគារ់ហ្នឹងគកើរគៅកថ្នែងណាថ្ដលអ្រ់អ្នកមីងដូចជាគៅ ស្សកុណាអី្ 
អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង? 

ខ៖ សត្ម្ភប់គោកតាយាយពួកគារ់គកើរគៅភូំមិកាលអូ្ ឃ  ំគមស គត្ៅ ស្សងុសទង់ ត្រង់ជាមួយនឹងអ្នក 
មីងថ្ដរ? គៃើយគោកតាវញិដូចជាភូំមិកគកើររបស់គោកតាវញិមីង អ្ត់សូវចងចំអី្គនាេះគទ្យ ធ្លែ ប់ 
ឬកគារ់និយាយការថ្ដលគារ់គៅរស ់ េឺគៅអូ្រាងំឪ ថ្រដូចជាអ្រ់សាគ លភូ់ំមិឃ ំអី្គទ្យ ថ្រដឹងថាគៅ 
អូ្រាងំឪ។ 

ក៖    ចូ៎ស! អ្រេ ណអ្នកមីងអ្នកអ្ញ្ច ងឹ គរើឪព ករបស់អ្នកមីង គរើគារ់ត្បកបរបរអ្វីមកចិញ្ច ឹមជីវរិថ្ដរគៅ 
អ្នកមីង? 

ខ៖ កាលហ្នឹងឪព ករបស់មីងគារ់បានត្បកបរបររបសគ់ារ់ េឺគោកគខ្អាវជជូសតាងពីគអ្ើយមកគមែ េះ 
គនាេះជាអាជីពអ្នកខ្ ំបានដឹងពីគារ់គៅគពលថ្ដលខ្ ំធំដឹងកតីមកគៃើយអាជីពថ្ដលខ្ ំអ្រ់ទាន់ដឹងកតី 
មកេឺគារ់ជាជាងប េះកង់។ 

ក៖ គៃើយអ្ញ្ច ឹង គរើគារ់ជាមន សសយា ងមិចថ្ដរអ្នកមីង? 

ខ៖ គារ់ជាមន សសសែូរត្រង់។ 

ក៖ គៃើយច េះម្ភ ក់យាយអ្វីអ្នកមីងគរើគារ់ធ្លែ ប់គធវើអ្វីសត្ម្ភប់ចិញ្ច ឹមជីវរិថ្ដរអ្នកមីង? 



ខ៖   ម្ភត យមីងេឺគោកយាយគារ់បានលក់អី្វា ន់គៅកន ងផារអី្ជាអី្វា ន់បនតិចបនតួចគៅកន ងផារ េឺបនតិច
បនតួច បំផ រគៅកន ងផារគដើមបីគារ់អាចចិញ្ច ឹមជីវរិរបស់គារ់។ 

ក៖ គរើគារ់ជាមន សសថ្បបណាថ្ដរគៅអ្នកមីង? 

ខ៖ េឺមន សសគារ់េឺ សែូរបូរ គសាម េះត្រង់ គៃើយគារ់ជាមន សសថ្ដលនិយាយអ្វីថ្ដលជាពិរត្បាកដ។ 

ក៖    អ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងម្ភនចង់ចអំ្វីខែេះថ្ដលទាក់ទ្យងជាមួយនឹងឪព កម្ភត យរបស់អ្នកមីងខែេះថ្ដរគទ្យអ្នក 
មីង? 

ខ៖  ចូ៎ស! គៅចងចខំែេះថ្ដរគទ្យអ្នកមីងទាក់ទ្យងជាមួយនឹងសាច់គរឿងឪព កម្ភត យ េឺតាមងពីមីងដឹង កតី 
គឃើញពួកគារ់ហ្នឹង មម្ភញឹកកន ងការង្ករដូចជាត្បកបរបរគដើគមបើចិញ្ច ឹមកូនគៃើយ គាត់ក៏បានគធវើ 
ថ្ស្ស និង ចម្កា រេឺខ្ ំហ្នឹងគៅចងចំទាំងអ្ស់គៃើយ។ ហលៃដំបូងថ្ដលខ្ ំនឹង គធវើចម្កា រជាមួយនឹង 
គោកបា  គៃើយគពលថ្ដលខ្ ំបានគៅថ្ស្សជាមួយនឹងអ្នកម្ភ ក់អឺ្!គោកយាយេឺខ្ ំគៅចងចំបាន 
គត្ចើន។ 

ក៖ ចូ៎ស! អ្ញ្ច ងឹគរើពួកគារ់ធ្លែ ប់ថ្ដលបាននិយាយអំ្ពីត្បវរិតរបស់ពួកគារ់ ត្បាប់អ្នកមីងថ្ដរគទ្យ? កាល 
ថ្ដលអ្នកមីងគៅរូចៗអី្អ្ញ្ច ឹង។ 

ខ៖ ចូ៎ស! ពួកគាត់ធ្លែ ប់និយាយគពលថ្ដលអ្រ់ឃ្លែ នពីកាលថ្ដលគារ់បានឆ្ែងការ់ កាលគពលសម័យ 
ប ុល ពត េឺគារ់បានឆ្ែងការ់គត្ចើន គៃើយគពលថ្ដលគារ់គៅសម័យ ប ុល ពត ហ្នឹងគឺគារ់បាន 
ឆ្ែងការ់គត្ចើន។ ពួកគារ់បានគៅថ្រកដីថ្រកអី្ហ្នឹង គធវើជីអាចម៍គគា ដកសទង់ គធវើសំណាប គៃើយពួកវា 
ស ទ្ធថ្រជាគរឿងថ្ដលពិបាក គៃើយមួយគទ្យៀរគារ់បានថាជំនាន់ ប ុល ពតេឺម្ភនការអ្រ់ឃ្លែ អី្អ្ញ្ច ងឹ 
គទ្យៀរ។ គៃើយកាលអ្រ់ឃ្លែ ហ្នឹង េឺខ្ែ ំងថ្មនថ្ទ្យន គសទើរថ្ដលអ្រ់ត្កពេះ និង គាម នជីវរិគពលថ្ដលអ្រ់ 
ឃ្លែ រ និង គាម នចំនីអាហារអី្ហ្នឹងមកគៃើយ។គៅជំនាន់គនាេះគារ់បាននិយាយត្បាប់ថាថ្ចករបរ 
របប។ ចូ៎ស! េឺគេថ្ចកឱ្យថ្រមួយម្ភន ក់មួយថ្វកគទ្យ ថ្ររបបទាងំគនាេះេឺគារ់អ្រ់បានយកគៅញ ំខែួន 
គារ់គនាេះគទ្យ។គារ់ស ទ្យធចិរតយកមកទ្យ កឱ្យ កូនគៃើយម្ភនការឈឺចប់គត្ចើនគទ្យៀរ ថ្ដលគារ់បាន 
និយាយគៃើយ។ ខ្ ំអឺ្!កាលបានគភំែចខែេះៗ គៃើយក៏បានចងចំខែេះថ្ដលកាលហ្នឹងគពលថ្ដលខ្ ំម្ភន 
អាយ ជាបីឆ្ន ំគេបានយកខ្ ំគៅដាក់គៅកថ្នែងក ម្ភរ េឺគៅកថ្នែងថ្ដលម្ភនពួកចស់ៗ ថ្ដលគមើល 
ក ម្ភរហ្នឹង េឺខ្ ំគៅសាន ក់គៅហ្នឹងគៃើយម្ភត យគារ់គៅថ្រកអាចម៍គគា គៅថ្រកសណំាបគត្ជាកស្សូវអី្។
អ្ញ្ច ឹងដល់គពលថ្ដលោៃ ចគ ើង បានមកយកកូនបានមកយកខ្ ំនឹងគចញពីកថ្នែងក ម្ភរ មកយក 
ផទេះទាំងអ្សគ់ាន  គៃើយត្ពឹកគ ើងគារ់បានគងើបគៅវញិគទ្យៀរ  ចង់ការជួបជ ំជាមួយនឹងឪព កម្ភត យ 
និង កូនេឺមិនថ្ដលបានជួបជ ំជាលកខណៈបានគឃើញគាន គនាេះគទ្យ ពីម ខម្ភរ់ឱ្យចាស់គនាេះគទ្យ។ 



ថ្ម កូនគៃើយនិងឪព កម្ភត យ  េឺថ្បកគាន រៃរូ។ វាម្ភនការពិបាកគៅគពលថ្ដលឮថាគារ់បាន 
និយាយគរឿងទាងំអ្ស់គនាេះ  េឺមិនអាចឱ្យខ្ ំនឹងទ្ប់ទឹ្យកម្ភត យ ថ្ដលអាណិរម្ភត យគៅគពលថ្ដលនឹង 
ថាគារ់បានឆ្ែងការ់គរឿងជាគត្ចើនជំនាន់តាំងពីសម័យ ប ុល ពត។ 

ក៖ ចូ៎ស! អ្ញ្ច ងឹគរើអ្នកមីងម្ភនចំគ ម្ េះរបសជី់ដូនជីតារបស់អ្នកមីងថ្ដរអ្រ់អ្នកមីង? 

ខ៖ ជីដូនជីតារបសមី់ង េឺម្ភនគ ម្ េះអឺ្!ខ្ងគោកយាយម្ភនគ ម្ េះថា ឈន ហប  មួយគទ្យៀរម្ភន 
គ ម្ េះថា ឈន ស ខ។ 

ក៖ គៃើយច េះខ្ងឪព កវញិអ្នកមីង? 

ខ៖ ខ្ងគោកបា វញិគារ់ម្ភនគ ម្ េះថា តា ឃ រ។ 

ក៖ ហ្នឹងយាយខឹម ។ 

ខ៖ ហ្នឹងគៃើយេឺហ្នងឹយាយខប់។ ហ្នឹងដូចជាយាយយាយខឹមតាគៃើយដូចជាចង់គភំែច។ 

ក៖ ហ្នឹងគៃើយគារ់ជាយាយរួចរបស់ខ្ ំ។ 

ខ៖ (ពួកគយើងបានគសើច) ចង់គភំែចគោកយាយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើពួកគារ់ហ្នឹងគកើរគៅឆ្ន ំថ្ខហលៃណាថ្ដរគៅអ្នកមីង អ្នកមីងម្ភនគៅចំគទ្យ? 

ខ៖ អឺ្! ដូចជាអ្រ់ចំអី្គនាេះគទ្យ។ 

ក៖   អ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងម្ភនដឹងថា គរើពួកគារ់ហ្នងឹបានគកើរគៅស្សុកណាអី្អ្ញ្ច ងឹគៃើយ គរើពួកគារ់
ហ្នឹងមក ពីអ្នកគខរតណាអី្អ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ គបើគៅខ្ងគោកយាយវញិដូចជាគោកតាហ្នឹង គារ់គៅខ្ងត្ជូយថ្សនងត្កបីថ្ដល គេគៅថាតា 
ត្កៃមកត្ជូយថ្សនងត្កបីគលើគខរតត្កចេះ ថ្រគបើខ្ងគោកយាយហប វញិ គារ់គៅភូំមិគមគត្ៅស 
ស្សុកសទឹងត្រងគនេះថ្រមតង គៃើយគបើខ្ងគោកបា គនាេះវញិ ដូចជាអ្រ់សូវបានចំថ្ដលត្ពេះថាយាយ 
ទួ្ច គយើងថ្ដលជាអ្រ់សវូបានចំថ្ដរហ្នឹង យូរគៅរាងគភំែចដូចជាគៅច ងៗម្ភរ់។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង គរើគារ់គៅគខរតអី្គេថ្ដរអ្នកមីង? 

ខ៖ ហ្នឹងេឺគៅតាថ្កវ។ 

ក៖ ច េះតាទួ្តវញិ? 

ខ៖ ហ្នឹងតាទួ្ចគារ់គៅអូ្រាងំឪ។ 



ក៖ ចូ៎ស! អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងរស់គៅស្សុកកំគណើ ររបសអ់្នកមីង ហ្នឹងអ្ស់រយៈគពលប  នាម នឆ្ន គំៃើយគទ្យើប 
អ្នកមីងបានបនាទ ប់មករស់គៅភំនំគពញវញិ? 

ខ៖ មីងរស់គៅស្សុកកំគណើ ររបស់ខែួនឯងហ្នឹងបានត្រឹមអាយ ដប់ពីរឆ្ន  ំបានផ្ទែ សទី់្យលំគៅហ្នងឹ មកគៅ 
ភំនំគពញវញិតាំងពីអាយ ដប់ពីរឆ្ន ំមកឈម្ ោះ គៃើយមកគៅកន ងទី្យត្កងុភំនំគពញហ្នងឹរៃូរមកដល់សពវហលៃ
ហ្នឹង។ 

ក៖ ចូ៎ស! អ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងម្ភនបងបអូនឬក៏សាច់ញារិថ្ដលគារ់ធ្លែ ប់រស់គៅឯគត្ៅត្បគទ្យសថ្ដរគទ្យអ្នក 
មីង? 

ខ៖ ចូ៎ស! អ្រ់ម្ភនគទ្យ។ 

ក៖ អ្រ់ទាំងអ្ស់ថ្រមតងថ្មនអ្នកមីង។ 

ខ៖ ចូ៎ស! អ្រ់ម្ភនគទ្យ។ 

ក៖ ចូ៎ស! គរើបតីរបស់អ្នកមីងគរើគារ់ម្ភនគ ម្ េះអ្វីថ្ដរអ្នកមីង? 

ខ៖ បតីរបស់អ្នកមីងេឺម្ភនគ ម្ េះថា គទាង សារា រ គៃើយរាល់ហលៃគនេះគារ់ គៃើយនិង មីងបានថ្ចកផែូវ 
ហ្នឹងគាន គៃើយ។ 

ក៖ ចូ៎ស! ខ្ ំសុំគទាសអ្នកមីង គៃើយចឹងអារៃ៏ពិរៃ៏របស់អ្នកមីង គរើរាប់គៅឆ្ន ណំាថ្ខណាគៅអ្នក 
មីង? 

ខ៖ មីងបានគរៀបអារពិហ្៍រហ្៍គៅឆ្ន ំ១៩៩៨ គៃើយមកដល់ឆ្ន ំពី២០០០ និង ឆ្ន ំ២០០៥។ មីងបាន 
ថ្ចកផែូវគាន ជាមួយនឹងសាវ មី ចង់រស់គៅជាមួយនឹងសាវ មីអ្ស់រយៈគពលត្បាំពីរឆ្ន ំ។ 

ក៖ ចូ៎ស! អ្ញ្ច ងឹចំគរេះអារហ្៍ពិរហ្៍របស់អ្នកមីងវញី គរើអ្នកមីងម្ភនការហ្នឹងគដាយខែួនឯង ឬក៏ 
ចស់ពួកគារ់នាឱំ្យសាគ លគ់ាន ថ្ដរអ្នកមីង? 

ខ៖  សាវ មីរបស់អ្នកមីងគនេះេឺគរៀបការហ្នឹង មិនថ្មនគដាយសារថ្រស្សឡាញ់គាន គនាេះគទ្យ េឺគដាយសារថ្រ 
ចស់ទ្យ ំ និង សាច់ញាតិ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងពួកគារ់ជាអ្នកសុំផគ ំឱ្យអ្នកមីងថ្មនអ្រ់អ្នកមីង។ 

ខ៖ ចូ៎ស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើម្ភនហលែជំនួនថ្ដរគទ្យអ្នកមីង? 



ខ៖ ម្ភនហលែជំនូនគៃើយហលែជំនូនគៅឆ្ន ំ១៩៩៨ហ្នឹង េឺ បានបីរន់។ 

ក៖ បីរន់គរៀល។ 

ខ៖ គទ្យបីរន់ដ ោែ រ។ 

ក៖ អ្ ូ៎! វាគត្ចើនថ្ដរអ្នកមីង។ 

ខ៖ ចូ៎សៗ! 

ក៖ គៃើយច េះអ្នកមីងគចេះអាន និង គចេះភាសាថ្ខមរហ្នឹងបានលអថ្ដរគទ្យអ្នកមីង? 

ខ៖ បានមួយមធយម។ 

ក៖ គៃើយចឹង គរើអ្នកមីងម្ភនគចេះភាសាគផសងគទ្យៀរថ្ដរគទ្យអ្នកមីង? ដូចជាចិន អ្ង់គេែស អី្អ្ញ្ច ងឹអ្នក 
មីង? 

ខ៖ មីងអ្រ់គចេះគទ្យ គចេះថ្រថ្ខមរគទ្យ។ 

ក៖ ថ្រខ្ ំគឃើញមីងអាចវាយក ំពយូទ័្យរបាន។ 

ខ៖ គចេះអ្ស់គេែសបានរិចរួច។ 

ក៖ ហ្នឹង! អ្ង់គេែស ខ្ ំគារ់គចេះគៃើយបាននិយាយជាមួយនឹងខ្ ំថ្ដរ។ ចឹងគរើអ្នកមីងបានគរៀនភាសាថ្ខមរ
ហ្នឹងបានត្រឹមថាន ក់ទី្យប  នាម នថ្ដរអ្នកមីង? 

ខ៖ មីងគរៀនអ្កសរថ្ខមរបានត្រឹមកម្មិរថាន ក់ទី្យ១២ ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងវាចូលវទិ្យាល័យ គរើអ្នកមីងគរៀនគៅសាោណាថ្ដរអ្នកមីង? 

ខ៖ មីងគរៀនគៅសាោបាក់ទូ្យក។ 

ក៖ ចូ៎ស! អ្ញ្ច ងឹគរើអ្នកមីងធ្លែ ប់ម្ភនមិរតភំកតិសនិរសាន លថ្ដលធំធ្លរ់មកជាមួយនឹងគាន ថ្ដរគទ្យអ្នកមីង? 

ខ៖ ធ្លែ ប់ម្ភន! ម្ភនមិរតភំកតិថ្ដលធ្លែ ប់ម្ភនពីរគៅបីនាក់ ថ្ដលការពីសម័យគៅគរៀនជាមួយនឹងពួកគារ់។ 

ក៖ គៃើយចឹងអ្នកមីងគៅថ្របនតរាប់អានគាន ។ 

ខ៖ ចូ៎ស! តាំងពីគកមងថ្ដលពួកគយើងគៅពីក ម្ភរភាពមកដល់សម័យគនេះ ពួកគយើងគៅថ្ររាប់អានគាន អី្ 
អ្ញ្ច ឹងដថ្ដរហ្នឹង។ 

ក៖ ប  ថ្នតពួកគារ់ម្ភនត្េួសារគៃើយអ្ស់គៃើយនូ៎។ 



ខ៖ ពួកគារ់ម្ភនត្េសួារអី្ហ្នឹង អ្ស់គៃើយហ្នឹង គៃើយម្ភនគៅអ្សទ់ាំងផង។ 

ក៖ អ្ ូ៎! អ្ញ្ច ឹងគៅថ្រអ្នកមីងថ្ដលអ្រ់ទាន់ម្ភនគៅ។ 

ខ៖ ចូ៎ស! គៅថ្រមីងអ្រ់ទាន់ម្ភនគដាយសារថ្រមីងកូនស ទ្យធថ្រត្បុស។ 

ក៖ ច េះគរើពួកគារ់ម្ភនគ ម្ េះអ្វីថ្ដរគៅអ្នកមីងមិរតភំកតិរបស់អ្នកមីង? 

ខ៖ ពួកគារ់ហ្នឹងម្ភនគ ម្ េះថាអឺ្! ស ខ គទ្យវនី ភារ ម មនីថ្នរ គៃើយនិង ថាវមួីយគទ្យៀរ។ 

ក៖ ចូ៎ស! អ្រេ ណអ្នកមីង ចឹងចង់សួរអ្នកមីងមួយគទ្យៀរគពលថ្ដលអ្នកមីងម្ភនទំ្យនាក់ទំ្យនងជាមួយនឹង 
ដូចជាធ្លែ ប់សិកាជាមួយគាន នឹងគរឿងអី្អ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ គៅចងចំទាំងអ្ស់ គត្រេះគពលថ្ដលមីងគៅពីគកមងគៅវយ័សិកា។ មីងចូលចិរតគលងគប់ ឈលង 
ឈូស  ឈលងគោរ ឈៅស ូជាមួយនឹងមិរតភំកតិទាំងហ្នឹង។ គៃើយគពលថ្ដលគលងគៃើយហ្នឹង។ 
អ្ញ្ច ឹងគៅគពលខែេះហ្នឹងក៏គ ែ្ េះគាន អី្អ្ញ្ច ឹង គៅគពលខែេះក៏និយាយរកគាន វញិ។ អ្ញ្ច ឹងគៅគៃើយអ្វី 
ថ្ដលសំខ្ន់ អ្ញ្ច ឹងគៅមិញចូលចិតដាំសួនគៅសាោ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ស់គៃើយនូ៎អ្នកមីងម្ភនថ្រ ប  ថ្នតគទ្យនូ៎អ្នកមីង? 

ខ៖ ចូ៎សៗ! មីងម្ភនថ្រប ុណណឹ ងគទ្យ។ 

ក៖ ចូ៎ស! អ្ញ្ច ងឹគរើអ្នកមីងម្ភនថ្ដលគធវើការគៅវាលថ្ស្សថ្ដរគទ្យអ្នកមីង? 

ខ៖ ធ្លែ ប់សទឹងថ្ស្សដកស្សូវអី្ហ្នងឹេឺធ្លែ ប់ៗទាំងអ្ស់។ 

ក៖ ច េះអាជីវកមមជាអ្នកត្េសួារអី្ គរើអ្នកមីងធ្លែ ប់បានគធវើវាគទ្យ? 

ខ៖    អាជីវកមមសត្ម្ភប់ត្េសួារធ្លែ ប់ម្ភនេឺលក់ដូរគៅផារលក់ គៅកន ងផារអូ្ឬសសី កន ងផារគដពូលកនែង
មកថ្ដលមីងបានគរៀនផងគៃើយក៏លក់ដូរផងថ្ដរ។ 

ក៖ ច េះគរើអ្នកមីងធ្លែ ប់បានគធវើការង្ករអ្វីខែេះ សត្ម្ភប់ការង្ករដូចជាធ្្លប់ឆ្ែងការ់ការង្ករអី្វខែេះអី្ អ្ញ្ច ឹងអ្នក 
មីង? 

ខ៖ ធ្លែ ប់ឆ្ែងការ់ការង្ករគត្ចើនថ្រត្គាន់ថា គបើឱ្យនិយាយអំ្ពីគរឿងការង្ករមិនធ្លែ ប់គធវើពីត្កុមៃ  នមួយគៅ 
ត្កុមៃ  នមួយគទ្យៀរអី្អ្ញ្ច ឹង គៃើយរៃូរមកដល់គពលបចច បបននគនេះមីងគធវើថ្រការង្ករវទិ្យយ គនាេះគទ្យ។ 

ក៖ ចូ៎ស! អ្ញ្ច ឹងគរើជីវរិរបស់អ្នកមីងហ្នឹងគពលឥ វូគនេះ គរើជីវរិរបស់អ្នកមីងហ្នឹងម្ភនការធ្លែ ប់បតូរអ្វី 
ខែេះ ថ្ដរគៅអ្នកមីង? 



ខ៖ េឺជីវរិរបស់អ្នកមីង េឺម្ភនការរស គូត្ចើនគពលថ្ដល មិនមករស់គៅកន ងត្កុងភំនំគពញហ្នឹងអឺ្! សមូ 
និយាយ បកគៅគត្កាយបនតិចគៅអ្ញ្ច ឹង។ អ្ញ្ច ងឹគៅគពលថ្ដលគយើងមករស់គៅកន ងទី្យត្កុងភំនំគពញ 
គយើងត្រូវថ្ររកល យ គដើមបីគរៀនខែួនឯងគត្រេះថ្រគយើងហ្នឹង េឺគាម នឪព កម្ភត យណាផតួចគផតើម។ គយើង 
គត្រេះមកគៅភំនំគពញេឺមកគៅជាមួយហ្នឹងជីដូន គៃើយគោកយាយ និង គោកតាេឺគៅស្សកុ
កំឈណើ តអ្ញ្ច ឹង គធវើឱ្យមីងពិបាកកន ងការរស ូចិញ្ច ឹមជីវរិខែួនឯង និង ការគរៀនសូត្ររបស់ខែួនឯង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងធ្លែ ប់ម្ភនមហូបអ្វី និង ថ្លបងអី្ថ្ដលអ្នកមីងហ្នឹងចូលចិរតអី្អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង? 

ខ៖ មហូបថ្ដលអ្នកមីងចូលចិរតេឺសម្មជ រថ្ដលជារគបៀបគយើងជាអ្នកថ្ស្ស។ 

ក៖ ច េះសត្ម្ភប់ថ្លបងត្បជាត្បិយវញិអ្នកមីង? 

ខ៖   ចំគរេះថ្លបងត្បជាត្បិយវញិ ចូលចិរតគលងទាញម្ព័ម្តគៃើយថ្លងឈបាោះឈូង និង ចូលចិរតគលងទាញ 
ថ្ខសអាដឹងដូចជាគៅអឺ្។ 

ក៖ ទាញម្ព័ម្ត។ 

ខ៖ គពលគេគលងររ់ថ្ខសហ្នឹង េឺគេគលងសម័យ គេគៅថាគលងររ់ម ខត្បាំ។ 

ក៖ គលងមួយកមមពីរកមមថ្មន។ 

ខ៖ ចូ៎ស! ហ្នឹងគៃើយ។ 

ក៖ ច េះ គរើអ្នកមីងម្ភនគៅចំគត្ចៀងណាមួយ ថ្ដលអ្នកមីងេិរថា គៅចំតាំងពីគកមងរៃូរមកដឹងគពល 
គនេះ ថ្ដលគទ្យអ្នកមីងដូចជាអ្នកធ្លែ ប់គត្ចៀង និង ធ្លែ ប់ចំរៃូរមកដល់គពលគនេះថ្ដរគទ្យអ្នកមីង? 

ខ៖ ចូលចិរតគោកតា ស  ន ស សីាម រ គៃើយបទ្យមួយគទ្យៀរគភំែងចំណងគជើង ថ្រគពលថ្ដលចក់គយើង 
អាចគៅចំវាបានខែេះថ្ដលគៃើយគៅបទ្យមួយគទ្យៀររបស់គោកថ្កវសារា រ េឺបទ្យរគសៀលេងហត្ព។ 

ក៖ អ្នកមីងចំថ្លកចូលចិរតថ្របទ្យត្បុស។ 

ខ៖ ចួលចិរតបទ្យត្បសុ។ គត្រេះបទ្យស្សីអ្រ់សូវចូលចិរត។ 

ក៖ ចូ៎ស!  អ្រេ ណអ្នកនិយាយចឹង គរើគៅកន ងត្េសួាររបស់អ្នកមីង គរើពួកគារ់ហ្នងឹធ្លែ ប់ម្ភនអ្នកណា 
គេគចេះគលងឧបរកណ៏ថ្ដរគទ្យអ្នកមីង? 

ខ៖ គៅកន ងត្េួសារបស់មីងហ្នឹង េឺម្ភនមួយថ្ដលគារ់ចូលចិរតគលងឧបរកណ៏ គភំែងថ្ផនកខ្ងៃគតីា 
គៃើយគារ់ចង់ខ្ែ ងថ្មនថ្ទ្យនទាំងពីរទាងំត្បុសបីនាក់។ 



ក៖ ពួកគារ់ម្ភនគ ម្ េះអ្វីថ្ដរអ្នកមីង? 

ខ៖ គបើកូនត្បុសអ្នកមីងបងគេហ្នឹង គារ់ម្ភនគ ម្ េះថា ន រ ឆ្រា ន់។ ទី្យពីរគ ម្ េះថា ន រ ហៃ លមឹ 
ថ្ដនទ័្យរ ន រ សាយ ទ្យធ។ ពួកគារ់ស ទ្យធថ្រជាអ្នកថ្ដលចូលចិរតគៅឧបរកណ៏គភំែង។ 

ក៖ ច េះ គរើផទេះរបស់អ្នកមីងហ្នឹងម្ភនលកខណៈយា ងមិចថ្ដរ? អ្នកមីងតាំងពី គៅគកមងរៃូរមកដល់ 
គពលគនេះអ្នកមីង? 

ខ៖ ផទេះរបស់អ្នកមីង េឺជាផទេះថ្ដលរូចលមមរស់គៅតាមលកខណៈត្េសួារមួយមធយម។ 

ក៖ ជាផទេះលមត្រូវគទ្យអ្នកមីង។ 

ខ៖ ផទេះគយើងហ្នឹង េឺខ្ងគត្កាយគៃើយខ្ងគលើេឺគឈើ។ 

ក៖ ចឹង គរើផទេះថ្ដលអ្នកមីងសាងសង់គដាយខែួនអ្នកមីងផ្ទទ ល់ឬក៏អ្នកមីងជួលគេថ្ដរអ្នកមីង? 

ខ៖ សត្ម្ភប់ផទេះគនេះ េឺមីងជួលគេទាំងស្សុង ថ្រមតងឱ្យគេហ្នឹងគធវើឱ្យមីងត្គាន់ថ្ររកលវកិាសត្ម្ភប់ផតល់ឱ្យ
គេហ្នឹងជួយគធវើ។ 

ក៖ ចូ៎ស!  ណាមួយអ្នកមីងជា មន សសមិនម្ភនកម្ភែ ងំណាគៅគនេះគទ្យ។ ចូ៎ស! អ្ញ្ច ឹងអ្រេ ណអ្នកមីង 
គត្ចើនគៃើយ គរើអ្នកមីងបានគត្បើត្បាស់សម្កា រៈអ្វីខែេះសត្ម្ភប់សាងសង់ផទេះមួយគនេះថ្ដរគៅអ្នកមីង? 

ខ៖ អឺ្! គត្បើត្បាស់អ្វីខែេះ? 

ក៖ ចូ៎សៗ! 

ខ៖ ការគត្បើត្បាស់េឺម្ភនថ្ដន និង ម្ភនគឈើ ម្ភនស ីម ង់ ម្ភនឥដឋថ្រប  ណណឹ ង។ 

ក៖ ចូ៎សៗ!  គរើអ្នកមីងម្ភនបនតជំនាញអី្ថ្ដរបនតមកពីត្េួសារតាំងពីម នមកដូចជាឈវញថ្ខស ឬក៏ ជំនាញ 
ខ្ងគធវើសារគតាន រអី្អ្ញ្ច ឹអ្នកមីង? 

ខ៖ ជំនាញខ្ងគធវើសារគតាន រមីងក៏គចេះថ្ដរ គត្រេះអី្តាងំពីគកមងមកអី្អ្ញ្ច ឹង ធ្លែ ប់បានគឃើញចស ់ គារ់ 
គៅរងំាស់គតាន រហ្នឹងគៅជាសារ គៅឈរគមើលអ្ញ្ច ងឹក៏ចង់គៅជំនាញ ទាំងគនេះរងំាស់សារហ្នឹងឱ្យគៅ 
ជារាងគនេះអ្ញ្ច ឹង វាសៃួរគៅកាែ យជាសារគតាន រគៃើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង គរើអ្នកមីងអាចត្បាប់ខ្ ំពីគពលថ្ដលលបំាកបានគទ្យអ្នកមីង? 

ខ៖ ជីវរិលំបាកេឺវាគពលថ្ដលលំបាកហ្នឹងេឺ វាលំបាកគពកគៅគៃើយហ្នឹង។ ចូ៎ស!េឺពិបាកគត្ចើនថ្មន 
ថ្ទ្យន ដតមតងកន ងការចិញ្ច ឹមកូនថ្រម្ភន ក់ឯង បឈម្មើកូន ដូចជាការគបាកគក់ សំគលៀបបំរក់ឱ្យពួក 



គារ់ការដាំបាយគធវើមហូបឱ្យពួកគារ់។ ការរកល យឱ្យកូនគរៀន េឺវាពិបាកថ្មនថ្ទ្យន គដាយសារថ្រមីង 
ជាមន សសថ្រម្ភន ក់ឯង ត្បុសក៏មីងមន សសក៏ជាមីង ការង្ករកន ងគត្ៅេឺថ្រមីង ថ្រម្ភន ក់ឯង េឺកូនបាន 
ត្រឹមថ្រមួយគរៀន គារ់អ្រ់ទាន់អាចជួយអី្គយើងបានគទ្យេឺពួកគារ់គៅកន ងវយ័សិកា។ 

ក៖ គរើអ្នកមីងអាចឆ្ែងការ់ការលំបាកហ្នឹងយា ងដូចគមតចថ្ដរអ្នកមីង? 

ខ៖ ការឆ្ែងការ់ដូចជាការអ្រ់ល យ អ្រ់ម្ភនល យឱ្យកូនគៅគរៀនម្ភនឬក៏អ្រ់ល យខែួនឯង ប  ថ្នតគទាេះជា 
គយើងណាក៏មីងគៅថ្ររស ូថ្ដលគទាេះជាអ្រ់ម្ភនមធាបាយគធវើដំគណើ រក៏មីងគៅថ្រគដើរគលមើរគជើងបាន
ថ្ដលគដើមបីរកត្បាក់កម្ម្មទាងំអ្ស់គនាេះទ្យ កឱ្យកូនហ្នឹងគរៀន។ 

ក៖ អ្នកមីងជាមន សសអ្នកថ្ដលជំនេះបានត្េប់ឧបសេគ គដើមបីថ្សវងរកល យ គដើមបីផគរ់ផគង់សម្ម្កប់ កូនអ្នក 
មីងគរៀន។ 

ខ៖ និយាយរួចគៅេឺគយើងបគញ្ចញកម្ភែ ំងកាយ និង កម្ភែ ំងចិរតហ្នឹង េឺគដើមបីឱ្យកូនហ្នឹងគរៀនមិនរាថ្រកកូន
ថ្រ កូនម្ភនចំគនេះដឹង។ 

ក៖ ចូ៎ស! ច េះអ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងធ្លែ ប់ម្ភនបទ្យពិគសាធន៏លអយា ងមិចថ្ដរអ្នកមីង? 

ខ៖ ចំន ចលអៗទី្យមួយ ខំត្បឹងគធវើការង្ករចង់ឱ្យកូនៗរបស់មីង េឺគមើលគឃើញពីទឹ្យកចិរតរបសមី់ងគដាយ 
ផ្ទទ ល់ថ្រមតង និង ឱ្យកូនម្ភនការពាយាមដូចជាមីងអ្ញ្ច ឹងថ្ដរ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង គរើគពលថ្ដលអ្នកមីងគៅពីគកមង គរើអ្នកមីងធ្លែ ប់េិរថាអ្នកមីងនឹងចង់គធវើអី្វថ្ដរ?គៃើយម្ភន 
គសចកតីសងឈឹមថាចង់គធវើអ្វីគពលថ្ដលអ្នកមីងធំគ ើង? 

ខ៖ ថាហលៃណាមួយមីងនឹងម្ភនផទេះខែួនឯង មីងនឹងម្ភនកថ្នែងរកស ីលក់ដូរ លក់ឥវា ន់គៅកន ងផទេះ ប  ថ្នត 
គពលគនេះេឺមីងអ្រ់ទាន់ម្ភនឥវា ន់លក់គៅកន ងផទេះគៅគ ើយគទ្យគទ្យើបថ្រម្ភនថ្រផទេះគទ្យ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង គបើអ្នកមីងម្ភនអ្វីចង់ត្បាប់គផៃើរគៅកាន់ពួកគារ់ គរើអ្នកមីងចង់ផ្ទត ំអ្វីខែេះគៅកាន់ពួកគារ់អី្ 
អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង? 

ខ៖ មីងចង់ផ្ទត ំគៅកូនៗក៏ដូចជាកមួយៗឱ្យកូនគចេះយល់ដឹងអាចពីគពលគវោ ថ្ដលគយើងបានរស ូទាងំ 
អ្ស់។ ចូ៎ស! េឺទី្យមួយ េឹគយើងត្រូវអ្រ់ធមរ់កន ងការរកកម្ម្ម សត្ម្ភប់ចិញ្ច ឹមជីវរិ។ គៃើយទី្យពីរេឺត្រូវ 
យល់ដឹងកន ងការយកចំគនេះដឹង គដើមបីចិញ្ច ឹមជីវរិរបស់គយើងគៅហលៃគត្កាយអ្ញ្ច ឹងគទ្យៀរ ក ំឱ្យម្ភនការ 
លំបាក ដូចជាអ្នកមីងគត្រេះមីងបានឆ្ែងការលបំាកជាគត្ចើន គៅគពលថ្ដលមីងសកិា គៃើយមិរត
បានរគៅមហាវទិ្យាល័យ។ អ្ញ្ច ឹងមីងម្ភនការពិបាកយា ងខ្ែ ំង ដូចជាសពវហលែហ្នឹង គបើគយើងអ្រ់ 
ម្ភនជំនេះដឹងអ្រ់ បានគធវើការង្ករធំដ ំអី្គទ្យ គៃើយគយើងរកកម្ម្មហ្នងឹ ក៏បានរិចថ្ដរ។ អ្ញ្ច ឹងក៏ចង់ឱ្យ



កមួយៗ បអូនៗកូនៗជំនាន់គត្កាយហ្នឹងម្ភនការង្ករគធវើ គៃើយយល់ដឹងជាមួយនឹងការគរៀនសូត្រ និង 
ការគត្េបជញ្ជ ក់យកចំគនេះដឹង គត្ចើនដូចជាគេហ្នងឹថាទំ្យរំងសនងឬសសី ល េះត្តាថ្រគយើងហ្នឹងរងឹម្ភងំ
ខែួនឯងថ្ដរអ្ញ្ច ងឹចង់ឱ្យកូនៗ និង កមួយទាំងអ្សហ់្នឹងខំសិកាគៅផែូវថ្ដរលអ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង ខ្ ំសូមអ្រេ ណដល់អ្នកមីង គៃើយខ្ ំសមូដាក់ការសម្កា សមួយគនេះគៅកន ងឈវបផាយមួយ
ហ្នឹងគៃើយ ក៏សូមលររូបអ្នកមីងផងថ្ដរ បានអ្រ់អ្នកមីង? 

ខ៖ ចូ៎ស! បានកូនបានលរគៅ។ 

ក៖ ចូ៎ស! អ្រេ ណគត្ចើនអ្នកមីងសត្ម្ភប់ការសម្កា ស និង ការចំណាយគពលគវោថ្ដលម្ភនរម្ម្របស់        
អ្នកមីង គដើមបីកមួយអាចគធវើការសម្កា សអ្នកមីង។ ចូ៎ស! អ្រេ ណគត្ចើនអ្នកមីង ជម្ម្កបោអ្នកមីង។ 

ខ៖ ចូ៎ស! កូនជម្ម្កបោ។ 

ក៖ ចូ៎ស! 

 

 

 

 

 

 


