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ក៖ បបទ! ៃថ្ងហ្នឹងអរគុណេ្រចើនមីងែដលបបនអនុញ្ញបតឲ្យខ្ញុំសម្ភបសន៍ទបក់ទងជបមួយ្របវ- ត្តិរបស់មីង។ 
ចឹងកបរសម្ភបសរបស់មីងនឹង្រតូវបបនដបក់េនបេលើេវបសបយរបស់ពួកេយើងេនបឯ www.cambodianoral 
historyproject.byu.edu ដបក់ហ្នងឹេដើម្បីឲ្យកូនេចប ឬក៏បងប្អូន ឬក៏អ្នកណបក៏េដបយែដលចង់ដឹងពីអ្នកមី
ង។ ចឹងពួកគបត់អបចស្តបប់បបន មីងយល់ឲ្យពួកេយើងដបក់កបរសម្ភបសរបស់មីងេនបេលើេវបសបយហ្នងឹ
េទមីង? 
ខ៖ ចបស៎! 
ក៖ ចឹងេឃើញថបកបរសម្ភបសេនះ ខ្ញុំេឈ្មបះេហង សុវណ្ណនរិន្ទ ជបអ្នកសម្ភបស េហើយមីងេឈ្មបះថប ទួន 
ភបព េហើយៃថ្ងេនះ្រតូវជបៃថ្ងទី២០ ែខ២ ឆ្នបំ ២០២០ េហើយកបរសម្ភបស ្រតូវបបនេធ្វើេឡើងភ្នំេ្រកបមេខត្ត
េសៀមរបប។ ចឹងចង់ដឹងថបេឈ្មបះេពញរបស់មីងេឈ្មបះអីែដរមីង? 
ខ៖ េឈ្មបះ ទួន ភបព។ 
ក៖ ចុះមីងមបនេឈ្មបះេហបេ្រកបេទមីង? តបំងពីតូចមកអត់មបនេឈ្មបះេហបេ្រកបេទ? 
ខ៖ េគេហបថប េខ្មប េខ្មប តបមពិតេគេហបម៉បក់ខ្ញុំេទ។ 
ក៖ ចុះអត់មបនេឈ្មបះអីេផ្សងេទៀតេទមីង? 
ខ៖ អត់មបន។ 
ក៖ មកដល់េពលេនះមីងមបនអបយុបុ៉ន្មបនេហើយមីង? 
ខ៖ ៥១ឆ្នបំ។ 
ក៖ ចឹងៃថ្ងកំេណើតេនបៃថ្ងណប ែខណប ឆ្នបំណបែដរមីង? 
ខ៖ ខ្ញុំអត់ដឹងែដរអបអូន ទបល់ែតេសៀវេភប្រគួសបរបបនដឹង។ 
ក៖ ចុះេបើគិតជបឆ្នបំែខ្មរ ឆ្នបំច័ន្ទគតិវិញ្រតូវជបឆ្នបំអ្វីែដរមីង? 
ខ៖ ែខេយើងែខែឆ្ក ឆ្នបំចរ ៃថ្ងអង្គបរ។ 
ក៖ មីងមបនកែន្លងកំេណើតេនបឯណបែដរមីង? 
ខ៖ េកើតេនបេនះឯង។ 
ក៖ អបច្របបប់េឈ្មបះភូមិ ឃុំបបនេទមីង? 
ខ៖ េនបភូមិចុងេឃ្មៀស ភ្នំេ្រកបម ្រសុកេសៀមរបប េខត្តេសៀមរបប។ 
ក៖ ចឹងមីងមបនបងប្អូនបុ៉ន្មបននបក់ែដរមីង? 
ខ៖ មបន៣នបក់។ 
ក៖ េហើយមីងជបកូនទីបុ៉ន្មបនែដរមីង? 



ខ៖ ជបកូនទី១។ 
ក៖ េហើយមីងអបច្របបប់េឈ្មបះបងប្អូនរបស់មីងទបំង៣នបក់បបនេទ? 
ខ៖ ប្អូន្រសីបន្ទបប់ពីខ្ញុំ េគេឈ្មបះ ឃុន សុផល ្រតកូលេគេផ្សង េហើយប្អូន្របុសខ្ញុំមួយេទៀតេឈ្មបះ ឃុន 
ឡុង មបនែតខ្ញុំេទែដលមបននបម្រតកូលខុសេគ។ 
ក៖ ចុះមីងមបនចបំសបច់េរឿងអ្វីែដលទបក់ទងជបមួយពួកគបត់កបលេនបេក្មងៗេទ? 
ខ៖ អ៎! គបត់េទបជ្រមំុអស់េហើយ េពលគបត់បបនអបយុ្របែហល ៦, ៧, ៨ ឆ្នបំ។ គបត់េទបជ្រមំុ តបមម៉បក់ខ្ញុំ 
ែតខ្ញុំេនបជបមួយយបយខ្ញុំ មិនបបនេទបេទ ខ្ញុំេនបជបមួយយបយខបងប៉បខ្ញុំ។ 
ក៖ អញ្ចឹងេឃើញថបកបលពីមីងេនបេក្មងអត់ែដលបបនេលងទីជបមួយពួកគបត់េទ? 
ខ៖ អត់េទមបនែតប្អូន្រសីេទ ែដលេលងបបន្រតឹមែតមួយឆ្នបំ េទបតបមម្តបយខ្ញុំអស់េទប។ 
ក៖ េហើយមីងចូលចិត្តេលងអ្វីខ្លះែដរជបមួយគបត់? 
ខ៖ េដកេលងជបមួយែតប្អូនចឹងេទប េពលអំុ៊ទូកយក្រតីេទបឲ្យ យកបបយេទបឲ្យយបយខ្ញុំេនបឯទេន្លេទប 
ៃថ្ងមួយខ្ញុំេលងជបមួយគបត់។ គបត់ខ្ជិលអំុ៊ទូក ចឹងខ្ញុំថបជួយអំុ៊ទូក េគថបអត់អំុ៊ ខ្ញុំថបេបើអត់អំុ៊ចុះេដើរក្នុង
ទឹកេទប េបើទបន់អញអំុ៊ទូកអញឲ្យអង្គុយ។ េបើអត់ទបន់អញឲ្យេដើរតបមទឹកេទប ដល់េពលេគចុះទឹកេទប 
ខ្ញុំេដបលទូកេចបល្របែហលពីេនះេទបេនបះេទបក៏េគែ្រសកយំ។ ខ្ញុំក៏អង្គុយចបំេគយកបបយេទបឲ្យយបយ
ខ្ញុំហូបេនបះ េហើយ្របែហលជប ២-៣ែខ េ្រកបយេឡើងម៉បក់ខ្ញុំមកយកេទបជ្រមំុ មិនសូវជបមបន្របវត្តិជូរ
ចត់ជបមួយប្អូនអីេទ អត់េទ ជូរចត់ែតម្នបក់ឯង។ 
ក៖ ចុះឪពុកម្ដបយរបស់មីងេឈ្មបះអីែដរមីង? 
ខ៖ ម្ដបយេឈ្មបះឃុន េសឿន ប៉បខ្ញុំេឈ្មបះអឺយ វន័្ត េឈ្មបះតបខ្ញុំ ប៉បខ្ញុំេឈ្មបះ ឈំុ។ 
ក៖ ចឹងពួកគបត់ទបំងពីរមបនអបយុបុ៉ន្មបនែដរមីង? 
ខ៖ ប៉បខ្ញុំ ៧០ ជបងេហើយដឹង ម៉បក់ខ្ញុំ ៧៨-៧៩ េហើយ។ 
ក៖ ពួកគបត់ទបំងពីរមបនកែន្លងកំេណើតេនបឯណបែដរមីង? 
ខ៖ ប៉បខ្ញុំគបត់មបន្រសុកេនបទីេនះ គបត់េកើតេនបេនះ ម្តបយខ្ញុំេនបឯងេនបះ តបែកវ អ៎! មិនែមនតបែកវ េនប
ែ្រពកសែណ្ដក។ 
ក៖ េបើគិតែខឆ្នបំែខ្មរ្រតូវជបឆ្នបំអ្វីែដរមីង? មីងចបំេទមីង? 
ខ៖ ខ្ញុំអត់ដឹងែដរ េពលខ្ញុំធំដឹងក្តី្របែហល១០ឆ្នបំ អបពតេគេស្នើរេទប។ 
ក៖ ចឹងមបនចបំេទថបឪពុករបស់មីងគបត់្របកបមុខរបរអ្វីែដរមីង? 
ខ៖ ប៉បខ្ញុំគបត់េបើកកបណូតពីសង្គម គបត់េបើកកបណូតដឹកេភ្ញៀវែដរ។ 
ក៖ េហើយគបត់ជបមនុស្សែបបណបែដរមីង? 
ខ៖ ប៉បខ្ញុំជបមនុស្សស្លូត្រតង់ អ្នក្រសុកេគចូលចិត្តគបត់ទបំងអស់ េហើយេពលបងប្អូនចុះមកពីេលើម្តងម្តប
ល។ េគឲ្យគបត់េទបបបញ់សត្វេហើយ គបត់បបញ់ៃដ្រតង់ណបស់ បបញ់សត្វ បបញ់ឲ្យេគហូបអីចឹងកបល
គបត់េនបលីវ កបលគបត់េនបកេម្លបះៗ។ 



ក៖ ចុះម្តបយរបស់មីងគបត់្របកបរបអ្វីែដរចិញ្ចឹមជីវិត? 
ខ៖ ខ្ញុំអត់ដឹងពីគបត់ផង។ ខ្ញុំអត់ដឹងែដរ េបើប៉បខ្ញុំកបលែតងលឺយបយខ្ញុំនិយបយ ប៉បខ្ញុំគបត់ជបមនុស្សល្អ ជប
មនុស្សស្លតូ្រតង់ មនុស្សចូលចិត្តមបនអីឲ្យមិត្តភក្តិហូបអស់ៗ ញបតិជិតខបងអីគបត់ចិត្តល្អ គបត់អត់េចះ
ចិត្តអប្រកក់ ែតម៉បក់ខ្ញុំ ខ្ញុំអត់ដឹងែដរ។ 
ក៖ មីងចបំសបច់េរឿងអ្វីែដរជបមួយឪពុកម្តបយរបស់មីង? 
ខ៖ ខ្ញុំអត់ចបំេទអបអូន េ្រពបះខ្ញុំធំដឹងក្តីថប ៧, ៨, ៩ឆ្នបំ។  កបលជំនបន់អបពតខ្ញុំអបយុ៨ឆ្នបំេហើយ ប្អូនខ្ញុំ
្របែហលជប៦ឆ្នបំ ផល ខ្ញុំ្របែហលជប៨ឆ្នបំ។ អបពតចូលមក៣ឆ្នបំ េវៀតណបមរំេដបះបបនខ្ញុំអបយុ១០ឆ្នបំ
េហើយ េ្រពបះចឹងេយើងអត់មបនទំនបក់ទំនងអីគ្នបល្អិតរអួតអីេទ។ 
ក៖ ចុះមីងមបនចបំជីដូនជីតបរបស់មីងេទ? 
ខ៖ ខ្ញុំចបំបបន យបយេឈ្មបះខ្ញុំគបត់េឈ្មបះយបយ េមឿន តបខ្ញុំេឈ្មបះតប វ័ន្ត ខបងប៉បខ្ញុំ។ 
ក៖ ចុះខបងម្តបយវិញមីង? 
ខ៖ ខបងម្តបយស្គបល់ែតយបយខ្ញុំមួយ។ គបត់មកេនបេនះបបន្របែហលជបជិតមួយឆ្នបំគបត់េទបេនបផ្ទះអំុ៊ខ្ញុំ
េនបែ្រសអំបិល។ 
ក៖ គបត់េឈ្មបះអ្វីែដរមីង? 
ខ៖ ខ្ញុំអត់ស្គបល់គបត់េទ េភ្លចេឈ្មបះគបត់បបត់េទបេហើយ។ 
ក៖ យបយតបខបងឪពុករបស់មីងគបត់មបនអបយុបុ៉ន្មបនែដរមីង? 
ខ៖ យបយខ្ញុំកបលគបត់ខូចេនបេនះហ្នងឹអបយុ៨៣ឆ្នបំ។ គបត់ខូចជបង១០ឆ្នបំេហើយ ឥឡូវ្របែហលជបជិត
១០០េហើយដឹង។  
ក៖ ចុះតបវិញ? 
ខ៖ តបជំនបន់អបពត អត់ចបំេទ។ 
ក៖ ចឹងមីងធ្លបប់ដឹងេរឿងអ្វីខ្លះេទពីយបយតប? 
ខ៖ អត់េទអបអូន អត់ដឹងេទ។ 
ក៖ បងប្អូនរបស់មីងទបំងពីររបស់មីងគបត់រស់េនបេសៀមរបបេនះែដរេទមីង? 
ខ៖ មួយេនបកំពង់ធំ មួយេទៀតេនបភ្នំេពញ។ 
ក៖ មីងមបនសបច់ញបតិែដលរស់េនបេ្រកប្របេទសេទមីង? 
ខ៖ អត់មបន។ 
ក៖ ស្វបមីរបស់មីងេឈ្មបះអ្វីែដរមីង? 
ខ៖ ប្តីខ្ញុំេឈ្មបះ ែកប ឆ័យ។ 
ក៖ មីងបបនេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍េនបេពលណបែដរមីង? 
ខ៖ អត់បបនេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍ បបនែតែសនចបស់ទំុធម្មតបេទេនប្រសុកខបងគបត់។ 
ក៖ េនបឆ្នបំណបែដរមីង? 



ខ៖ ្របែហលជបឆ្នបំ ៩៧ ៩៨ ។ 
ក៖ េតើកបរេរៀបចំែសនហ្នងឹមបនកបរយល់្រពមពីចបស់ទំុទបំងសងខបងេទមីង? 
ខ៖ ចបស៎! ខបងេគេនបះឯង។ 
ក៖ ចឹងមីងបបនជួបស្វបមីដំបូងយ៉បងេម៉ចែដរ? 
ខ៖ ខ្ញុំអត់្រសឡបញ់គបត់ផង គបត់មបន្របពន្ធ។ ចបស៎! ែតខ្ញុំអត់ចូលចិត្តគបត់េទ ដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំមកបបន
គបត់អបែដល។ ខ្ញុំអត់្រសឡបញ់គបត់េទ េ្រពបះថបគបត់មបន្របពន្ធ េយើងេទបយកអីេ្រពបះគបត់មបន្របពន្ធ 
បុ៉ែន្តដល់ែតេពលគបត់បបនេយើងេទប្របពន្ធេដើមគបត់អត់អីេទ។ គបត់របប់អបនេយើងធម្មតបេពលខ្ញុំេទប
េលងគបត់ម្តង គបត់មិនឲ្យខ្ញុំដបំបបយឲ្យគបត់ហូបេទ។ គបត់ដបំខ្លួនគបត់ ទឹកក៏គបត់ដួសឲ្យងូតែដរ េ្រពបះ
ខ្ញុំខ្លបចអណ្ដូងេ្រជបេនបះ។ 
ក៖ មីងមបនេចះភបសបអ្វីេផ្សងេទេ្រកបពីភបសបែខ្មរ? 
ខ៖ អត់េចះ សូម្បីែតអក្សរក៏មីងអត់េចះែដរ មីងអត់បបនេរៀនេទ មីងរស់េនបជបមួយជីដូនខ្ញុំអត់បបនេរៀន
សូ្រតេទ។ 
ក៖ មីងមបនមិត្តភិក្តែដលធំធបត់ជបមួយគ្នបមកតបំងពីេក្មងេទមីង? 
ខ៖ អត់មបន មបនែតបងប្អូនជិតខបង? 
ក៖ អត់មបនមិត្តភិក្តស្និតស្នបលេទ? 
ខ៖ អត់មបន។ 
ក៖ តបំងពីេក្មងមកភបគេ្រចើនមីងេធ្វើអ្វីែដរមីង? 
ខ៖ េនបជបមួយយបយខ្ញុំេទបរស់្រតី កបប់្របហុកេនបទេន្ល យប់វបស់ៗ្រពឹក អស់ពីេនបះេហើយ ដល់ែខអស់
្របហុកខ្ញុំេឆ្នើរ្រតី អស់ែខេឆ្នើរ្រតីខ្ញុំេទបកបប់អុស កបប់អុសលក់ មួយទូក ៥,០០០។ កបលហ្នងឹ ៤,០០០ 
៣,០០០ េហើយអស់ពីកបប់អុស កបប់្រកសុំ អបេដើមេឈើេយើងអបចុង មួយៗមកយកលក់ឲ្យេគ មួយទូក
បបន៦,០០០ ៥,០០០ អស់ពីហ្នងឹេទបខ្ញុំរកក្តបមលក់ រកកំពឹសលក់ ដល់ែខេនះទិញឥវ៉ាន់លក់អំុ៊ទូក ដូច
ជបែផ្លេឈើ ម្ជូរ អំេពបសបង ស្វបយអី។ 
ក៖ ចឹងតបំងពីេក្មងមកដល់េពលេនះេតើជីវិតរបស់មីងមបនកបរផ្លបស់ប្តូរអ្វីខ្លះែដរមីង? 
ខ៖ ខ្ញុំរបល់ៃថ្ងេពលអត់ពីប្តីខ្ញុំេទបជបង១០ឆ្នបំេនះ គ្មបនអ្វីផ្លបស់ប្តូរេទ។ ខ្ញុំេវទនបេម៉ចេនបែតចឹងឯងេនបែត
ដែដល ែត្រគបន់ថបវប្រគបន់ជបងេពលេយើងេនបជំទង់ៗ េយើងេនបជបមួយជីដូនលំបបកេវទនប េយើងអត់
បបនេរៀនបបនស្ូរតនឹងេគ។ 
ក៖ តបំងពីមីងេនបេក្មងៗមីងចូលចិត្តេលងអ្វីែដរជបងេគ? 
ខ៖ ខ្ញុំអត់ែដលសូវចូលចិត្តអី េ្រពបះថបខ្ញុំេនបជបមួយយបយខ្ញុំអត់មបនេពលេលងេទ េ្រពបះខ្ញុំេធ្វើរហូតវ៉ា
ស់ៗល្ងបចជបេរៀងរបល់ៃថ្ង ឱ្យេយើងេទបេរើស្រតីហុកេគ។ េយើងេដកបបនែតក្នុងមួយប់វ៉ាស់្រពឹកហ្នងឹ មក
វិញេយើងកបប់ក្ល្រតីេហើយ េហើយកូរ្រតីេហើយេយើង្របឡបក់រួចេហើយ។ េយើងឲ្យយបយដបក់ហប
ចេទប េយើងេទបជួយវបយអំបិលេគ វបយអំបិលម្ចបស់ម៉ងអួនេគ វបយរួចេហើយដល់េម៉បងទូក្រតីេគចូលម



ក។ េយើងេរើស្រតីេទៀតេហើយ មួយយប់ៗ អត់មបនេពលទំេនរថបខ្ញុំបបនេលងេសើចអី គួរសមសប្យ
ដូចចិត្តេទអីអត់មបនេពលេទ។ េបើសិនជបេយើងមបនែម៉ឪេយើងពិត្របបកដនឹងេគ្របែហលជបេយើងអបច
មបនេពលេវលបល្អ្រតឹម្រតូវ ដល់េពលេយើងអត់មបនែម៉ឪចឹង។ េយើងរស់េនបជបមួយជីដូនសំខបន់គបត់
លំបបកែដរ។ 
ក៖ ចឹងមីងមបនចបំចេ្រមៀងែដលមីងចូលចិត្តតបំងពីេនបេក្មងេទមីង? 
ខ៖ ខ្ញុំចូលចិត្តតបំងេនបេក្មងខ្ញុំចូលចិត្ត រប្រតីេសកុង និង អបបទ េ្រជបះអូយ៉បដប។ ខ្ញុំែតងេ្រចៀងេលង។ 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ! មីងចុះេនបក្នុង្រកុម្រគួសបរមីងមបនអ្នកណបេចះេលងឧបករណ៍េភ្លងេទមីង? 
ខ៖ មបន! មបខ្ញុំ ប្អូនប៉បខ្ញុំ គបត់េលងេភ្លងគបត់ែតងេលងសូឡូ។ កបលេលើកមុនគបត់អ្នកេលងេភ្លងជបមួយ
្រកុមគ្នបគបត់្របចបំេនបទេន្លហ្នងឹ បុ៉ែន្តឥឡវូគបត់ឈប់េហើយ។ 
ក៖ េតើផ្ទះរបស់មីងមបនលក្ខណៈែបបណបែដរ តបំងពីមីងេនបេក្មងរហូតមកដល់ឥឡវូ? 
ខ៖ េនបជបមួយយបយខ្ញុំ ផ្ទះេនបទឹកេយើងេនបផ្ទះតូច ផ្ទះេនបទទឹង្របែហល ៣ែម៉្រតកន្លះ បេណ្ដោយ 
្របែហល ៧ េទប៨ ែម៉្រត បុ៉េណ្ណបះឯង ្របែហល៧ ែម៉្រតបេណ្ដោយ។ 
ក៖ ចុះផ្ទះេនះអ្នកណប អ្នកសបងសង់ផ្ទះេនះែដរមីង? 
ខ៖ ផ្ទះេនះផ្ទះេគេទ អូន ផ្ទះខ្ញុំ អបផ្ទះចបស់ខ្ញុំកបលប្តីខ្ញុំេនប ខ្ញុំលក់ឲ្យេគេហើយ។ េនះផ្ទះេគេទ។ 
ក៖ ចឹងមីងមបនជំនបញអីខ្លះែដលបន្ត មកដល់ឥឡវូេនះ? 
ខ៖ ខ្ញុំគ្មបនជំនបញអីេទ អបអូនមបនែតជំនបញលក់ដូរ កំបិុចកំបុ៉ក េនបមុខផ្ទះេនះឯងតិចៗេនះឯង ចិញ្ចឹម
កូនឲ្យេរៀនខ្ញុំ មបនមុខជំនបញអី ែតេយើងអត់មបនេដើមទុននឹងេគអូន។ 
ក៖ ចឹងចង់សួរមីងផងែដរ ទបក់ទងនឹងកបរលំបបកក្នុងជីវិតរបស់មីង េតើមីងអបច្របបប់ពីវបបបនេទថបេតើ
មបនកបរលំបបកអ្វីខ្លះែដរ ក្នុងជីវិតរបស់មីង? 
ខ៖ ខ្ញុំលំបបកេនបពីេក្មងមួយ តង់េហើយ េហើយមកលំបបកមកចិញ្ចឹមកូនមួយតង់េទៀតែដលអត់្រគួសបរ 
េនះលំបបកេពញេហើយ មិនែមនលំបបកធម្មតបេទ។ ប្អូនេទបេរៀនមួយៃថ្ងពីរនបក់តិចបំផុត៧ពបន់ សបំង
មួយលី្រតេទៀត ១០,០០០ ល្មម េហើយេនបម្ហូបេទៀត េហើយេនបេពលឈឺស្កបត់អី។ េយើងទិញថ្នបំញុាំ
េទៀត របល់ៃថ្ងលំបបកជបទីបំផុតេហើយ ១០ឆ្នបំេនះ លំបបកកបលេយើងេនប លីវ អត់ែម៉ អត់ឪ េនបជបមួយ
ជីដូន អបេនបះលំបបកមួយតង់េហើយ ដល់មកមបនកូន មបនប្តី លំបបកមួយតង់េទៀត អត់មបនកែន្លងណប
ែដលមបនេសចក្តីសុខនឹងេគ េទមបនែត លំបបករហូត គ្មបនេសចក្តីសុខនឹងេគអត់។ 
ក៖ េតើអ្វីែដល ឲ្យមីងយកឈ្នះកបរលំបបកេនះបបនមីង? 
ខ៖ មបនែតកម្លបំង មបនែតទឹកចិត្តហ្នងឹឯងែដលខំ្របឹងេដើម្បីចិញ្ចឹមកូនេនបះ ឲ្យបបនេរៀនសូ្រតេទបមុខ
នឹងេគខ្លះ េចះដឹងនឹងេគ េ្រពបះេយើងមិនបបនេចះអក្សរ ឲ្យពួកគបត់ឲ្យេចះ អត់បុ៉ណ្ណបក៏ខ្ចី េជឿជំពបក់េគ
េដើម្បីឲ្យគបត់ហូប។ ២នបក់ឲ្យគបត់េរៀនសូ្រត នឹកេឃើញថបេយើងេវទនបេហើយ កំុឲ្យគបត់េវទនបដូចេយើង
អី ឲ្យគបត់វប ភ្លឺស្វបងដូចេគដូចឯង ៃថ្លថ្នូរនឹងេគខ្លះ េដបយសបរមួយជំនបន់េយើងវបលំបបកមួយតង់េហើ
យ។ 



ក៖ េតើមីងអបច្របបប់េយើងខ្លះថបេតើសម័យ បុ៉ល ពត េយើងឆ្លងកបត់មកេដបយរេបៀបណបែដរមីង? 
ខ៖  មីងអត់សូវដឹងេទអបអូន មីងេនបតូចៗណបស់េពក េ្រពបះកបលជំនបន់ អបពតមីង្របែហលអបយុ ៩
ឆ្នបំ ចឹងេហើយេគឲ្យេទបេបបច េគកបប់អបស្អីេយើងេធ្វើអំេបបស កបប់អបេដើមអីែដលេធ្វើអំេបបស។ េគឲ្យ
េយើងអង្គុយកបប់ ៃថ្ងណបេទបេគឲ្យេទបេរើសគួរ្រសូវ បុ៉ែន្តល្ងបចេឡើងមកផ្ទះ ប្អូនផលេនបតូច មបនែតខ្ញុំេទ
្របែហល៩េទប១០ឆ្នបំេគេ្របើបបនតិចៗ។ 
ក៖ ឥឡវូចង់ដឹងពីបទពិេសបធន៍ល្អម្តង េពលណបែដលមីងសប្យចិត្តជបងេគេនបក្នុងជីវិតមីងែដរ
មីង? 
ខ៖ េពលែដលសប្យចិត្តជបងេគ េពលែដលមបនទីកែន្លងេនប មបនកូនមបនរបស់របរឲ្យជិះមបនផ្ទះ
េនបខ្លួនឯងអត់ជំពបក់េគនិងសប្យចិត្ត ែតរបល់ៃថ្ងមីងជំពបក់េគខ្លះែដរ តិចតួចែដរ បូកសរុបលិចេកើត
េទប២ពបន់របល់ៃថ្ង។ 
ក៖ តបំងពីេក្មងមកមីងមបនសុបន្តិចង់េធ្វើអីេទមីង? ដូចថបមីងធំេឡើងចង់េធ្វើ្រគូេពទ្យ....? 
ខ៖ ខ្ញុំនិយបយ្របបប់តបម្រតង់ និយបយថបេយើងខ្ពស់េទបចុះ។ េយើងអ្នកអត់ តបំងពីតូចមក េបើសិនខ្ញុំចង់
ជបងេគេធ្វើអូេតស។ តបំងពីតូចនឹងមកខ្ញុំ្រសៃម៉ថបេបើខ្ញុំបបនេធ្វើកបរពួកអ្នកបេ្រមើយន្តេហបះមិនដឹង
សប្យបុ៉ណ្ណប មបនអបរម្មណ៍ខ្ញុំចង់េដើរតបម្របេទសេគ ដល់េពលេយើងអត់បបនេរៀនសូ្រតេទប។ េយើង
អត់ែម៉អត់ឪែបកបបក់គ្នបអស់េទប េនបជបមួយជីដូនេយើងមបនបបនេរៀនសូ្រតអី េយើងេនបជបមួយគបត់ 
េយើងខំ្របឹងរកសុីចិញ្ចឹមគបត់ផង គបត់ចិញ្ចឹមេយើងផង ចិញ្ចឹមេទប ចិញ្ចឹមមកេនបះឯង េ្រពបះគបត់អត់ែដ
រ។ 
ក៖ េហើយចុះមីងអបច្របបប់ មបនអ្វីផ្តបំេផ្ញើេទបកបន់ េក្មងៗជំនបន់េ្រកបយ ឬក៏កូនេចបមីងជំនបន់េ្រកបយេទ? 
ខ៖ ខ្ញុំ្រគបន់ែតចង់ផ្តបំេផ្ញើរថប កំុឲ្យគបត់លំបបកដូចពួកខ្ញុំ ឲ្យគបត់េរៀនសូ្រតេចះដឹង ឲ្យគបត់ល្អជប កំុឲ្យ
គបត់លំបបកអត់េចះអក្សរដូចខ្ញុំេហើយ។ ខ្ញុំលំបបកេទៀត អត់ែម៉អត់ឪេហើយ េនបជបមួយជីដូន េនប
ជបមួយមីងមបេគេធ្វើបបបេយើងមិនេធ្វើបបបធ្ងន់ធ្ងរបុ៉ណ្ណប េគេ្របើេយើងគ្មបនេម៉បងឈប់។ េយើងេធ្វើអបេនះ 
េធ្វើអបេនបះរហូត េយើងអត់មបនេពលទំេនរ មបនេពលទំេនរ ែតបុណ្យទបនែដលេយើងអត់បបនរក និង 
េយើងបបនសប្យេហើយ ៣ៃថ្ងចឹងេទប។េយើងបបនសប្យេហើយេទបេលងតបមេគតបមឯង។ មបនអី
េទអូនេ្រពបះមីងអត់សូវេចះអីផង គ្មបនផ្តបំេផ្ញើរអីេទបែវងឆ្ងបយ្រគបន់ែតផ្តបំេផ្ញើរសូមឲ្យអ្នកសបរេ្រកបយ 
សូមឲ្យេគរុង េរឿងឲ្យេគល្អកំុឲ្យលំបបកដូចខ្ញុំ។ ខ្ញុំេនបពីតូច ខ្ញុំេនបជបមួយយបយខ្ញុំ ខ្ញុំលំបបកេចញពី
យបយខ្ញុ ំេចញពីយបយមួយចូលយបយមួយ។ ខ្ញុំេនបជបមួយយបយ៣នបក់ យបយខ្ញុំដំបូង យបយខបងប៉ប
ខ្ញុំ េហើយអី៊ខ្ញុំគបត់េចះែតខឹងខ្ញុំ ថបេពលែដលេយើងេចញេទប របតេមបង ចឹងេទបវបពុលរលក ពុលរលក
េយើងេធ្វើអីអត់េកើត េយើងខ្យល់េទបគបត់ថបេយើងពុតចឹងអី ្របែហលជបអបយុ១៥ ដល់េពលេយើងពុល
រលក េយើង្រគុនេយើងខ្យល់េទប ថបេយើងពុត ចឹងខឹងនឹងគបត់ ធម្មតបេយើងេក្មង មបនអ្នកេផ្សងអី៊ម្តបយ
មីងេគចិត្តល្អ េគេ្របើភបសបល្អដបក់េយើង។ េយើងមបនអបរម្មណ៍ថបេនបជបមួយេគ ្របែហលជប្រសួលជបង
េនះ ចឹងេហើយមកេនបជបមួយយបយខបងេនះមួយេទៀតេទប ដល់េនបជបមួយយបយខបងេនបះអត់សូវ



្រសួល បបនេនបជបមួយយបយមួយេទៀតនឹងបបនរហូត ខ្ញុំែបកពីគបត់រហូតេទប លំបបកជបទីបំផុត េរឿង
លំបបកជូរចត់។ េបើសិនជបងថតវីេដអូ េលងេរឿងបបនមួយេរឿងមួយែឆ្អតបុ៉ែន្តេបើសិនេយើងេចះនិពន្ធ
េយើងនិពន្ធបបនមួយេរឿង េពញបឹប កម្សតត់ជបទីបំផុតេទៀត បុ៉ែន្តេយើងមិនេចះអក្សរ។ 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ! មីងអរគុណេ្រចើនែដលមីងឲ្យខ្ញុំសម្ភបសេនបៃថ្ងេនះកបរសម្ភបសនឹង្រតូវបបនដបក់ចូល
េទបក្នុងេវបសបយរបស់េយើង។ កូនេចបរបស់មីងជំនបន់េ្រកបយចង់ស្តបប់ សេម្លងយបយ យបយទួនរបស់
គបត់ គបត់អបចស្តបប់បបន េហើយអបចេឃើញរូបថតមីង      ចឹងណបមីង មបនែតបុ៉ណ្ណងឹ អរគុណេ្រចើនមី
ង។ 
ខ៖ មិនអីេទ ចប៎សអរគុណ៕ 


