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ក៖ អញ្ចឹងអ្នកមីងមបនសបកលវិទ្ល័យមួយ េគមបនគេ្រមបងេដើម្បីនឹងសម្ភបសន៍្រកុម្រគួសបរ

របស់ សមបជិកេដើម្បីែស្វងយល់េ្រចើនេទៀតអំពីពួកគបត់។ អញ្ចឹងេតើខ្ញុំអបចសួរអ្នកមីងនូវសំណួរ

ខ្លះៗេនបក្នុងជីវិតរបស់អ្នកមីងទបំងពីរ។ អ្នកមីងេនបេក្មងរហូតដល់ធំេហើយ េហើយអញ្ចឹងេយើង

ចង់ថត វបចង់ ថតនូវអ្វីែដលអ្នកមីងនិយបយ ហ្នឹងេហើយ សបកលវិទ្ល័យនឹងេផ្ញើនូវកបរ

សម្ភបសដល់អ្នកមីងវិញ េដើម្បីអ្នកមីងអបចស្តបប់វបេហើយបន្ទបប់ មកេគនឹងយកេទបដបក់េនបេលើ

េវបសបយផងែដរ។ េតើអ្នក មីង្រពមឱ្យេគេធ្វើកបរសម្ភបសនិង? 

ខ៖ យល់្រពម 

ក៖ ប៉បម៉បក់េឈ្មបះអ្វីេគ? េឈ្មបះេពញ? 

ខ៖ ម៉បក់េឈ្មបះេពញគឹមវីសបលែតេឈ្មបះេគេហបេ្រកបេឈ្មបះ េពញ គឹមសបន។ 

ក៖ ប៉បម៉បក់េចះសរេសរអក្សរែខ្មរ ឬក៏និយបយភបសបែខ្មរបបនេទ?    

ខ៖ និយបយភបសបែខ្មរបបនេចះសរេសរភបសបែខ្មរបបន។ 

ក៖ មបនេរៀនភបសបអីេទៀតេ្រកបពីភបសបែខ្មរ? 

ខ៖ េរៀនែដរ ែតេរៀនអត់សូវេចះអត់មបនលុយ។ 

ក៖ េរៀនអីេគភបសបអីេគែដរ? 

ខ៖កបលេនបពីេក្មងហ្នឹងេរៀនភបសបបបរបំងេហើយដល់េពលេហើយេរៀនភបសបអង់េគ្លសែដរ ែត

បបនេរៀនបបនតិចតួចមិនេចះេទ អត់មបនលុយេរៀនតេទៀត។ 

ក៖ េតើម៉បក់េកើតេនបកែន្លងណប? អ្នកភូមិអ្វី្រសុកអ្វី? 



ខ៖ េកើតេនប្រសុកកំពង់្រតែបក េខត្ត្រពះៃវង។ 

ក៖ េហើយេនបជនបទឫក៏ក្នុងទី្រកុង? 

ខ៖ េនបកំពង់្រតែបក និង េនប្រសុកេនបជិតសបលបកូេលះ។ 

ក៖ អញ្ជឹងេនបជនបទ? 

ខ៖ ចបស! េនបជនបទ។ 

ក៖ េតើឥឡូវម៉បក់អបយុបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖ ម៉បក់អបយុ ៤៨, ៤៩ េហើយ។ 

ក៖ េហើយម៉បក់េកើតេនបឆ្នបំណប? 

ខ៖ ឆ្នបំ១៩៧០។ 

ក៖ ១៩៧០ អត់ចបំែថ្ញែខមីង? 

ខ៖ ែថ្ងទី៥ែខ៥តបមពិតមិនច្ស់េទ  ែតដបក់េនបេពលេរៀនេទ េ្រពបះឪពុកម្ដបយេនបជំនបន់

េនបះ។ គបត់អត់បបន្របបប់ឱ្យដឹងច្ស់លបស់េហើយគបត់អត់ចបំែដរ ពួកដល់េហើយចូលជំនបន់បុ៉

លពតដល់េហើយអត់មបននឹកេឃើញចបំែថ្ងែខេទ ។ 

ក៖ អត់អីចឹង។  

ខ៖ ប៉បម៉បក់េរៀបកបរេនបឆ្នបំណប? 

ខ៖ ឆ្នបំ១៩៧០...១៩៩០។ 

ក៖ េតើេលបកតបេលបកយបយជបអ្នកេរៀនចំឲ្យែមន? 

ខ៖ ឪពុកម្ដបយអ្នកេរៀបចំឱ្យ។ 

ក៖ សូម្របបប់ខ្ញុំបន្តិចអំពី្រកុម្រគួសបរេពលកបលែដលម៉បក់ជួបប៉បដំបូង។ 



ខ៖ េពលជួបគបត់ដំបូងហ្នឹង ្រគបន់ែតថបអត់ែដលេឃើញគ្នបេទ មកពីខបងម៉បក់គបត់ហ្នឹង គបត់

្រសឡបញ ់ខ្ញុំដល់េពលអញ្ចឹងេហើយ គបត់និយបយ្របបប់កូនគបត់ថបគបត់្រសឡបញ់្រស្តីម្នបក់

េហើយ ខ្ញុំេធ្វើ្រគូបេ្រងៀនេនបខបងេ្រកបយផ្ទះគបត់ ដល់េហើយេទបគបត់្រសឡបញ់គបត់េទប្របបប់កូន

គបត់ហ្នឹង គបត់ឱ្យកូនគបត់មកលបេមើលខ្ញុំ ដល់េហើយគបត់េពញ់ចិត្តខ្ញុំ គបត់ក៏្របបប់ម្តបយគបត់ថប

គបត់េពញចិត្ត េហើយខ្ញុំក៏អត់បបនស្គបល់ចរិកគបត់ច្ស់ េហើយក៏មិនទបន់ស្គបល់រូបរបងគបត់

ច្ស់ែដរ ្រគបន់ែត េឃើញពីឆ្ងបយេហើយខ្ញុំដូចអត់សូវេពញចិត្តគបត់េទ ពីេ្រពបះខ្ញុំេឃើញគបត់ទុក

សក់ែវងដល់េហើយជំ នបន់ខ្ញុំហ្នឹង គូខ្ញុំអត់េពញចិត្ត។ 

ក៖ ម៉បក់មបនបងប្អូន្របុស្រសីបុ៉ន្មបនអ្នក់ែដរ? 

ខ៖ មបនបងប្អូន១០នបក់។ 

ក៖ ្របុសបុ៉ន្មបន្រសីបុ៉ន្មបនអ្នកមីង? 

ខ៖ ្របុស២ ្រសី៨ េហើយខ្ញុំកូនទី៣។ 

ក៖ េហើយអ្នកមីងអបចដូចជប្របបប់បន្តិចបន្តួចអំពីបងប្អូនអ្នកទបំងអស់គ្នប ឥឡូវហ្នឹងមបនកបរចង 

ចបំអ្វីខ្លះពីពួកគបត់ែដរ? 

ខ៖ បងប្អូនទបំង១០នបក់ហ្នឹងចបំបបនស្លបប់មួយេហើយឥឡូវេនបះ េ្រពបះេទបចងកស្លបប់--ចង

កស្លបប់ មួយបន្ទបប់ពីេពបេហើយេនបសល់បង្របុសមួយ បងខ្ញុំទី២េហើយបងមួយេទៀត គបត់

សរៃស្របសបទ បងទីមួយេហើយឥឡូវគបត់របង្រគបន់េបើ គបត់េលបថ្នបំរបល់ែខ េហើយប្អូនៗខ្ញុំអត់

អីេទ។ គបត់មបន េសចក្តីសុខធម្មតបេទគបត់អត់អីេទ។ 

ក៖ េតើអ្នកមីងមបនដឹងថបេពលណបែដលប៉បម៉បក់របស់អ្នកមីងេកើតេទ? ចបំគបត់េទ? 

ខ៖ គបត់កបរ? 

ក៖ គបត់េកើត! 

ខ៖ គបត់េកើត? អត់ដឹងគបត់េកើតែថ្ងណបេទ េ្រពបះខ្ញុំក៏អត់ែដលបបនចបប់អបរម្មណ៍ សួរថបគបត់

េកើត កបលអង្កបលដឹងថបម្តបយខ្ញុំគបត់ធ្លបប់និយបយ្របបប់គបត់េកើតតបំងពីអបយុ១៩ឆ្នបំ។ គបត់ែតង

ែតនិ យបយ្របបប់ខ្ញុំអញ្ចឺង េហើយែតឪពុករបស់ខ្ញុំគបត់អត់ែដលនិយបយអ្វីេទ។ 



ក៖ ចុះឥឡូវយបយមបនអបយុមបនេហើយ? 

ខ៖ យបយអបយុ៦០ជបង េហើយ្របែហលជប៦៦-៦៧ េហើយេ្រពបះខ្ញុំដឹងែតឆ្នបំែខ្មរ។ គបត់ឆ្នបំរកប

ែតខ្ញុំ អត់េចះរបប់ឆ្នបំែខ្មរ អត់ដឹងគបត់អបយុបុ៉ន្មបន្របបកដ។ គបត់ឆ្នបំរកបឆ្នបំែខ្មរ េហើយអត់ដឹងថប

គបត់េកើត ឆ្នបំណបឆ្នបំសបកលអត់ដឹង។ 

ក៖ េលបកតប? 

ខ៖ ឪពុកខ្ញុំេនបេពលែដលគបត់ស្លបប់េហើយឥឡូវែតគបត់េពលគបត់ស្លបប់គបត់អបយុ៦០។  

ក៖ ឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថបពីេលបកតបេលបកយបយរបស់អ្នកមីង េតើអ្នកមីងមបនចបំថបគបត់េធ្វើអ្វីខ្លះ? 

គបត់ េនបរស់ និង អ្នកមីងមបនចបំេទ? 

ខ៖ េលបកតបខ្ញុំ ខ្ញុំអត់ដឹងច្ស់ េហើយេ្រពបះខ្ញុំេកើតមកខ្ញុំេនបតូច្របែហលជបខ្ញុំចូល្របែហលជប 

៧៣។ ខ្ញុំ្រសុកខ្ញុំេកើតេនបកំពង់្រតែបក ែត្រសុកកំេណើតខ្ញុំេនប្រសុកបបរភ្នំ េនប្រសុកបបរភ្នំ េពល

ែដល េគចច្ំងគ្នបហ្នឹង េពល៧៣ហ្នឹង  េគច្ំងគ្នបេគវ៉ាយគ្នបេនបកំពង់្រតែបក ហ្នឹងកបលេនបះ

ខ្ញុំអត់ដឹង េទ េដញពួកេវៀតណបមអីេគ ចូលជួយេ្រចើនដល់េហើយម្តបយខ្ញុំក៏គបត់ពរខ្ញុំមក្រសុក

បបរភ្នំរត់េគច ទឹកេគចទឹកទេន្លបឹងគបត់ពរកូ២នបក់ មួយប្អូនខ្ញុំ េហើយខ្ញុំគបត់ដឹកៃដ។ គបត់ខ្ញុំេនប

តូចេហើយខ្ញុំមកខ្ញុំ េឃើញបតបខ្ញុំ តបខ្ញុំគបត់ចបស់េហើយខ្ញុំេឃើញគបត់អត់េធ្វើអីេទ ែតគបត់មបនកូនពូ

ខ្ញុំហ្នឹងេនបតូច។ គបត់ េ្របើឱ្យេមើល្រកបីេ្រចើន ្រកបីគបត់េ្រចើន្របែហលជប១០ក្លជបងគបត់

េមើលែត្រកបីេទ ពូខ្ញុំហ្នឹងេឈ្មបះពូហរគបត់េមើល្រកបីគបត់េទបេមើលដល់ភ្នំេហើយ េនបសល់ែតកូន

្រសីគបត់២នបក់ អី៊ខ្ញុំេហើយ និងអី៊អូន  និងអី៊ហបត់េនបផ្ទះ េហើយពូខ្ញុំមួយេទៀត គបត់េទបេនបអត់

ដឹងគបត់េទបេនបណបដូចជបេទប េនបបងប្អូនជីដូនមួយគបត់េនបឆ្ងបយ េនប្រសុក្រពះែស្តកេហើយខ្ញុំ

េឃើញែតពូហរហ្នឹង េហើយនិង អី៊ខ្ញុំ២នបក់ហ្នឹង េហើយតបខ្ញុំគបត់េនបែតផ្ទះេ្រពបះគបត់ចបស់េហើយ

គបត់អបយុ៧០េហើយ។ 

ក៖ េតើអ្នកមីងមបនដឹងថបឪពុកម្តបយអ្នកមីងហ្នឹងគបត់េកើតេនបកែន្លងណបែដរ? 

ខ៖ឪពុកម្តបយខ្ញុំតបមពិតម្តបយខ្ញុំគបត់េកើតេនបកបឡីហ្នឹង។គបត់េកើតេនប្រសុកកបឡីនិង េហើយ

្រសុកបបរភ្នុំភូមិកបឡី្រសុកបបរភ្នុំេខត្តៃ្រពែវង។ 

ក៖ ប៉ប? 



ខ៖ ឪពុកខ្ញុំគបត់េកើតេនបេឈើកបច់េនបបបរភ្នុំ និង ្រសុកបបរភ្នុំផ្ទបល់េហើយេខត្តៃ្រពែវងែដរ។ 

ក៖ ចុះតបៗយបយមបនដឹងគបត់េកើតេនបណបែដរ? 

ខ៖ តបខបងឪពុកខ្ញុំអត់ដឹងថបគបត់េកើតេនបណបពិត្របបកដេទ  ក៏បុ៉ែន្តខ្ញុំេឃើញែតគបត់េនប្រសុក

បបរភ្នុំ ហ្នឹង គបត់េឃើញតបយបយហ្នឹង គបត់បបនធបនបជបប្តី្របពន្ធគបត់ និង គបត់េនប្រសុកបបរភ្នុំផ្ទះ

េនបបបរភ្នុំហ្នឹង។ គបត់េនបេមើលកូនេចបគបត់ ហ្នឹងេហើយឪពុករបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏មបន្របពន្ធ និង បបន

េទបកបរជប មួយម្តបយខ្ញុំហ្នឹង។ ខ្ញុំ៎ឮគបត់និយបយ្របបប់េទដល់កបរេហើយបបនេទបេនបខបងម្តបយខ្ញុំ

េនបឯភូមិកបឡីហ្នឹង។ គបត់អត់េនបេឈើកបច់េទៀតេទ ្រសុកបបរភ្នុំហ្នឹងេគេហបភូមិេឈើកបច់។ 

ក៖ េតើម៉បក់មបនបបនេរៀនេនបសបលបខ្លះែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំ...ែបកេហើយជំនបន់បុ៉លពតហ្នឹងកបលពីខ្ញុំេនបតូចអបយុ៧-៨ឆ្នបំហ្នឹង។ ខ្ញុំេរៀនេនបជំនបន់បុ៉

ល ពតហ្នឹង ខ្ញុំេរៀនថ្នបក់េគហ្នឹងដល់ថ្នបក់ទី៤ដល់េពលេហើយខ្ញុំអបយុ១០ឆ្នបំជបង ១០ឆ្នបំជបង។ ខ្ញុំ

ក៏អត់ តបមពិតខ្ញុំអត់បបនេរៀនេទ ខ្ញុំខបនេរៀនយូរេហើយេ្រពបះខ្ញុំេទបេនបេឈើកបច់តបម តបមអី៊ខ្ញុំ អី៊

ខ្ញុំគបត់ មបន្រគួសបរហ្នឹង េឈ្មបះអី៊អូនហ្នឹងគបត់្រសឡបញ់ខ្ញុំគបត់យកខ្ញុំេទបតបម--ខ្ញុំេទបេនបេឈើ

កបច់ខ្ញុំេទប េនបេឈើកបច់ប្តី គបត់សិល្បៈដល់េពលអញ្ជឹងគបត់ គបត់នបំខ្ញុំេទបដល់េទបខ្ញុំអត់បបន

េរៀនេទ េនបហ្នឹង េគអត់មបនទបន់េរៀនេទដល់េពលអញ្ជឹងេទបគបត់ គបត់ផ្លបស់េទបេនបេខត្តឱ្យខ្ញុំ

េនបេឈើកបច់ហ្នឹងខ្ញុំរត់ ្រគបប់េផ្លបង។ 

ក៖ ជំនបន់បុ៉លពតេទ? 

ខ៖ មិនជំនបន់បុ៉លពតេទ ែបកេហើយែបកពីជំនបន់បុ៉លពតេហើយ។ 

ក៖ រដ្ឋកម្ពុជប? 

ខ៖ ចបស! រដ្ឋកម្ពុជបបុ៉ែន្តជំនបន់-----។ 

ក៖ ជំនបន់ហ្នឹងមបនបុ៉លពតេទ? 

ខ៖ ចបស! មបនបុ៉លពតេនបរត់េគចេនបកែន្លងភ្នុំហ្នឹង េគេនបពួនលបក់ខ្លួនេនបហ្នឹង េហើយយូរៗេគ 

ចូលមកេផ្លបងដបក់ម្តងដល់េហើយខ្ញុំបំែបកេខបអបវេនបតូចផង អបយ១ុ០ឆ្នបំជបងរត់្រគបប់េផ្លបង 



េហើយ ដល់េហើយេទបខ្ញុំក៏ផុតពីហ្នឹងេទបក៏អី៊ខ្ញុំគបត់មកយកខ្ញុំេទបេនបេខត្តេទបេនបេខត្តក៏ឱ្យខ្ញុំចូល

ថ្នបក់ទី២ចូលថ្នបក់ទី២។ 

ក៖ សបលបបឋមេទ? 

ខ៖ សបលបបឋមេនបឯេខត្តហ្នឹងេហើយដល់េពលេហើយ---។ 

ក៖ សបលបហ្នឹងេឈ្មបះអីែដរ? សបលបបឋមអ្នកមីង? 

ខ៖េគេហបសបលបក្នុងសបលបក្នុងេនបជិតមន្ទីរ្រសុកជិតេនប្រកសួងអប់រំេគេហបសបលបក្នុងហ្នឹង 

េនបទីរួមេខត្តហ្នឹង េគេហបសបលបក្នុងេហើយខ្ញុំេនបេរៀនេនបហ្នឹងបបន្របែហលជបដល់ថ្នបក់ទី២ទី

៣េហើយដល់េហើយពូខ្ញុំក៏េនបអត់សុខក៏ខ្ញុំេផ្លបះមកផ្ទះ េផ្លបះមក្រសុកវិញ រត់មកម៉បយវិញ ខ្ញុំអត់

េនបជប មួយអី៊ខ្ញុំេទ ទទួលពូខ្ញុំមកពីភ្នុំេពញេឈ្មបះពូផបន់ េដបយសបរពូែបកពីតបខ្ញុំគបត់អត់ដឹង

េទបេនបណបហ្នឹង។ គបត់ក៏មបន្របពន្ធ្រតូវជបបងប្អូនជីដូនមួយគបត់មកសួររកខ្ញុំឱ្យខ្ញុំេទបេនប

ជបមួយគបត់េទៀត។ ខ្ញុំេទបេនបជបមួយគបត់ គបត់យកខ្ញុំឱ្យេទបេមើលកូនគបត់ដល់េពលអញ្ជឹងេទប

ខ្ញុំថបខ្ញុំេទបជួយេមើល បុ៉ែន្តឱ្យខ្ញុំេរៀនខ្ញុំសូមគបត់ថបខ្ញុំេទបេរៀនដល់េហើយគបត់ឱ្យខ្ញុំេទបេរៀនហ្នឹង ខ្ញុំ

េរៀនេនបភ្នំេពញហ្នឹងសប លបវត្តេកបះ។ 

ក៖ បឋមឫក៏អនុវិទ្ល័យ? 

ខ៖ សបលបបឋមេទ  សបលបវត្តេកបះដល់េពលអញ្ជឹងខ្ញុំដឹកៃដប្អូនខ្ញុំជីដូនមួយហ្នឹង  មកេរៀនរបល់

ែថ្ង ខ្ញុំអត់ែដលជិះសុីក្លូេទ អត់មបនលុយដល់េពលេហើយខ្ញុំេរៀនបបនថ្នបក់ទី៣ទី៤េនបហ្នឹង  ពូខ្ញុំក៏

គបត់ យកខ្ញុំេទប្រសុកវិញ យកខ្ញុំេទប្រសុកខ្ញុំក៏េទបេនបជបមួយអី៊ខ្ញុំវិញេទបេនបជបមួយអី៊ខ្ញុំវិញ។ ខ្ញុំក៏

បបន ចូលេរៀនេនបេខត្តហ្នឹងេទៀត ចូលេរៀនេទបខ្ញុំេរៀនរហូតទបល់ដល់ថ្នបក់ទី៧កបលហ្នឹងជំនបន់

េនបះេគ យកថ្នបក់ទី៧្របឡងឌីផ្លូម ្របឡងឌីផ្លូម េហើយខ្ញុំក៏្របឡងជបប់ខ្ញុំខ្សត់ខ្ញុំអត់មបនខ្ញុំអត់

មបនអីហូបេទ េហើយអត់មបនលុយចបយេទៀត េហើយេគខឹងេយើងេគខឹងេយើង ស្តបបបយេគមិន

ចង់ឱ្យេយើងហូប ផង ដល់េហើយេទបខ្ញុំេធ្វើកម្សត់បុ៉ណ្ណបក៏ខ្ញុំេនបែតេទបេរៀន--ែតេរៀនរហូតដល់ខ្ញុំ

្របឡងជបប់ខ្ញុំ្របឡង ជបប់ខ្ញុំ្របឡងបបនជបប់េហើយខ្ញុំ្របឡងដបក់ពបក្យេធ្វើ្រគូេទៀត ខ្ញុំដបក់ពបក្យ

េធ្វើ្រគូបេ្រងៀនខ្ញុំ្របឡង ជបប់។ 

ក៖ អញ្ជឹងអ្នកមីង្របឡងជបប់ថ្នបក់អនុវិទ្ល័យេហើយបន្ទបប់មក្របឡងេធ្វើ្រគូណប៎? 



ខ៖ ខ្ញុំ្របឡងថ្នបក់វិទ្ល័យ េហើយខ្ញុំ្របឡងចូល្រគូខ្ញុំ្របឡងចូល្រគូដបក់ពបក្យពីរដបក់បឋម

មួយ និង មធ្យមមួយែខហ្នឹងេគេហបមធ្យមឥឡូវេគេហប....។ 

ក៖ អនុវិទ្ល័យ? 

ខ៖ ចបស! អនុវិទ្ល័យដល់េហើយេទបខ្ញុំក៏្របឡងជបប់ទបំងពីរ  ដល់ជបប់ទបំអ២ម្តបយខ្ញុំ គបត់ថប 

យកអនុវិទ្ល័យេទបសុខចិត្តេបបះស់បង់េចបលបឋមេទប  ដល់េហើយខ្ញុំក៏េរៀនវគ្គ្រគូ៣ឆ្នបំ េគ

េហប ្របបំពីរបូកបី ដល់េហើយខ្ញុំេរៀន េរៀនេហើយខ្ញុំេរៀនពូែកខ្ញុំេដបះឱ្យ្រគូឱ្យ្របឡង ្របឡង២៧

ែខអត់ ្រគប់បីឆ្នបំេទ។េគឱ្យេរៀន២៧ែខខ្ញុំក៏្របឡងេចញជបប់េទៀត្របឡងេចញជបប់្រគូឱ្យជបប់

ដល់េពល អញ្ជឺងេទបម្តបយខ្ញុំ្របបប់ថបកូនឯងេនបេរៀនបីឆ្នបំឱ្យ្រគប់េទបមិនបបច់ទបន់អបលេចញេទ 

ដល់េពល េហើយខ្ញុំក៏េនបេរៀន៣ឆ្នបំឱ្យ្រគប់េទបបបនខ្ញុំេចញបបនខ្ញុំេចញហ្នឹង។ខ្ញុំចូលេធ្វើកបរ្រគូ

បេ្រងៀនេនប េ្រកបយផ្ទះម្តបយេក្មកខ្ញុំហ្នឹងបបនខ្ញុំមកម្តបយខ្ញុំគបត់កបរឱ្យ។ 

ក៖ អញ្ជឹងអ្នកមីងដូចធ្លបប់េធ្វើកបរធ្លបប់េធ្វើែត្រគូហ្នឹេទ? 

ខ៖ ខ្ញុំេធ្វើេ្រចើនខ្ញុំមិនថបធ្លបប់េធ្វើែត្រគូ បុ៉ែន្តមុនដំបូងេគហ្នឹងគឺខ្ញុំេធ្វើ្រគូបេ្រងៀន ។ 

ក៖ េហើយបន្ទបប់មក? 

ខ៖ បន្ទបប់មកេទៀតខ្ញុំឈប់េពលខ្ញុំកបរប្តីខ្ញុំេហើយខ្ញុំឈប់ខ្ញុំឈប់េហើយខ្ញុំេទបេគេហបថបេទបជបយ 

ែដនៃថប្តីខ្ញុំ។ គបត់នបំេទបខ្ញុំកបរ េហើយបបនែតបីែខប្តីខ្ញុំនបំេទបជបយែដនៃថេទបដល់ ណងច័ន្ទ េទប

ដល់ណងច័ន្ទ។ គបត់ថបចបំឱ្យខ្ញុំេទបអបេមរិចចង់នបំគ្នបេទបអបេមរិចទបំងអស់គ្នប ដល់េហើយេទប 

អត់បបន សេម្ដចឱ្យមក្រសុកែខ្មរវិញ សេម្ដចែលងឱ្យេទបដល់េពលអញ្ជឹងខ្ញុំេទបហ្នឹងក៏ខ្ញុំេនបេធ្វើ

្រគូ បេ្រងៀន ែតខ្ញុំកបលហ្នឹងឱ្យេទបបបនេធ្វើកបរស្អីក៏ខ្ញុំេធ្វើែដរ ែតខ្ញុំបបនេធ្វើ្រគូបេ្រងៀន។ 

ក៖ េហើយអញ្ជឹងេតើអ្នកមីងេឃើញថបកបលែដលអ្នកមីងេនបេក្មង េហើយនិង អ្នកមីងធំេឡើងជីវិត

េទប មបនកបរខុសែប្លកគ្នបេម៉ចែដរ? 

ខ៖ េពលជីវិតរបស់ខ្ញុំពីតូចវបកម្សត់ ែតធំេឡើងេយើងេចះរកសុីេធ្វើកបរេទបបបន្របបក់េទប វបមបន

លុយ ចបយ្រគបន់េបើែដរ។ កបលហ្នឹងខ្ញុំអត់គិតថបខ្ញុំដឹងថបមបន្រពះែដរ  ក៏បុ៉ែន្តខ្ញុំអត់ដឹងថប

េគបរព្រពះ រេបៀបេម៉ចខ្ញុំអត់សូវដឹងេហើយេឃើញែតម្តបយឪេទបវត្តអី៊ពូគបត់េទបវត្តេចះែតេទបតបម

គបត់អត់ដឹង ថបេធ្វើអីអត់ដឹងថបេធ្វើេម៉ចឱ្យបបនដល់្រពះអត់ដឹង េហើយអត់ទបន់េចះថបសួរ្រពះ

េម៉ចសួរេម៉ចដឹងថប មបន្រពះេហើយជីវិតេយើងេនបេពលេនបះពិបបកេហើយ េចះែតរស់េនបរស់េនប



េគ េធ្វើអីេធ្វើរកសុីអីរក តបមេគអញ្ជឹងេទប គឹវបខុសែប្លកគ្នបពីតូចអត់លុយ ឥឡូវវបមបនលុយេដបយ 

សបរ េយើងេធ្វើកបររកសុី បបនពីតូចេយើងអត់េចះរកសុីេយើង េមើលកូនឱ្យេគេធ្វើកបរេនបផ្ទះឱ្យេគ

េទប េគមិនែដលឱ្យ្របបក់ែខ េយើងសូម្បីឱ្យេខបអបវេគមិនកបត់ឱ្យេយើងផងកបលពីតូចហ្នឹងដល់

េពលឥឡូវេយើងរកលុយបបន េយើងទិញេខបអបវខ្លួនឯង។ 

ក៖ េហើយអ្នកមីងចូលចិត្តពិសបរម្ហូបអីែដ?  

ខ៖ ខ្ញុំចូលចិត្តែតម្ហូបែខ្មរេទ។ ខ្ញុំចូលចិត្តែតសម្ល្របេហើរសម្លកកូរ េ្រពបះជំនបន់បុ៉លពតខ្ញុំអត់អី

ហូប ផង ខ្ញុំអត់ែដលមបនអីហូបខ្ញុំហូបែតបបរសកូនេក្មងេគមិនចង់ឱ្យេយើងហូបផង។ េគថប

េយើងមនុ ស្សកុមបរធំ េហើយេគឱ្យេយើងហូបបបយដូចមនុស្សចបស់ ែត្រគបន់តិចជបងមនុស្ស

ចបស ់អញ្ជឹងសម្ល កកូរសម្ល្របេហើរ និង ខ្ញុំចូលចិត្តជបងេគេហើយ។ 

ក៖ េហើយអញ្ជឹងអ្នកមីងេរៀនេធ្វើម្ហូបហ្នឹងពីអ្នកណបេគមក? 

ខ៖ ខ្ញុំេចះេធ្វើម្ហូបតបំងពីខ្ញុំអបយុ១០ឆ្នបំេហើយ េដបយសបរខ្ញុំេនបជបមួយពូខ្ញុំ េនបជបមួយអី៊ខ្ញុំ អញ្ជឹង 

គបត់េ្របើខ្ញុំេទបផ្រេទបទិញម្ហូបទិញអីចឹង គបត់្របបប់ថបឥឡូវស្លេនះ្រតូវទិញមួយេនះៗដូចស្លម្ជូរ 

ទិញម្ជូរទិញ ម្អមទិញ្រតកួនទិញអីចឹងស្លម្ជូរេហើយដល់េពលស្លរកកូរ។ គបត់្របបប់េ្រគឿងថប

េ្រគឿង មបនស្លឹកៃ្រគមបនរំេដងមបនស្លឹក្រកូចមបនេល្មៀតអីចឹង។ គបត់្របបប់ខ្ញុំអញ្ជឹងគបត់គឺខ្ញុំេចះ

េដបយសបរ គបត់េហើយយកមកដល់គបត់បង្ហបត់បេ្រងៀនឱ្យខ្ញុំេធ្វើគបត់េ្របើឱ្យខ្ញុំេធ្វើគបត់ជបប់រវល់អី

ចឹងគបត់ថបេធ្វើ ឥឡូវគបត់្របបប់ដល់េហើយគបត់េចះែត្របបប់ខ្ញុំអញ្ជឹងេទបខ្ញុំេចះរហូតេទបតបំងពីខ្ញុំ

េនបអបយុ១០ឆ្នបំ េ្រពបះគបត់េ្របើខ្ញុំរហូតដល់េហើយខ្ញុំេចះេចះសព្វ ឱ្យេទបខ្ញុំបបនេឃើញេគេធ្វើគឺខ្ញុំ

េចះេហើយឥឡូវ។ 

ក៖ ឥឡូវសូមអ្នកមីងដូចជប្របបប់ខ្លះៗ អំពីេពលណបែដលពិបបកជបងេគក្នុងជីវិតរបស់អ្នកមីង 

េហើយសួរថបអ្នកមីងអបចឆ្លងកបត់វបនឹងេដបយរេបៀបណប? 

ខ៖ ខ្ញុំពិបបកជបងេគេពលែដលខ្ញុំែលង្រគួសបខ្ញុំ កបលេនបះខ្ញុំេឆបត។ ប្តីខ្ញុំថបេដបះែលងគ្នប្រគបន់

ែតបបួល ្រគបន់ែតបបួលខ្ញុំបុ៉នហ្នឹង េហើយខ្ញុំនឹកថប្របែហលជបគបត់ថបេលង ដល់េហើយកខ្ញុំក៏

អត់មបត់ែដរ ដល់េហើយខ្ញុំក៏អត់មបត់ែដរ។ ខ្ញុំេទបជួយ្រចូត្រសូវម្តបយខ្ញុំជួយ្រចូត្រសូវម្តបយខ្ញុំ 

្រសបប់ែតគបត់ថប ែលងគ្នប? េហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថបេហតុអីបបនែលងគ្នប ដល់េហើយេទបម្តបយខ្ញុំគបត់ថប 

កំុែលងេហើយខ្ញុំអត់ មបត់ែដរ។ ខ្ញុំមកជួបគបត់េទៀតពរកូនេនបតូចនបំមកជួបគបត់េទៀត។ គបត់ថប

ែលងគ្នបគបត់ថប៣ដង បបនខ្ញុំថបេបើចង់ែលងក៏ែលងេទបអីចឹង។ខ្ញុំក៏បបួលេទបសង្កបត់តបមទី្រកុម 



តបមទីឃុំក៏ខ្ញុំ្របបប់ភូមិេគ ថបខ្ញុំសូមែលងគ្នបអញ្ជឹង្របធបនភូមិេគផ្សះផ្រ  ដល់េហើយេគមិន

្រពមដល់េគមិន្រពមខ្ញុំថប្របធបន ភូមិេទបសរេសរ្រកដបស េហើយខ្ញុំមកខ្ញុំផ្តិតេមៃដដល់េហើយ

េទបេគក៏សរេសរ្រកដបសផ្តិតេមៃដឱ្យ សរេសរ្រកដបស េផ្តតេមៃដឱ្យខ្ញុំក៏ផ្តិតេមៃដឱ្យដល់ផ្តិតេម

ៃដេហើយ បបនេគថបេគនិយបយេលងេសបះ េហើយខ្ញុំថបចុះនិយបយេលងអី? និយបយេ្រចើនដង

េហើយដល់េហើយេទបខ្ញុំក៏ែបកគ្នបជបមួយប្តី ខ្ញុំកូនខ្ញុំេនបតូចអបយុ៤ឆ្នបំគ្នបេទើបនឹងេចះេដើរជំណប 

ដល់េហើយេទបខ្ញុំពិបបកខ្ញុំដឹកកូនខ្ញុំេទបេខត្តអី។ ខ្ញុំថបេទបយកកូនេទបេនបជបមួយគបត់ែតអី៊ធ្លបប់

េនបជបមួយេនបេខត្តេនបះ  ដល់េហើយេទបខ្ញុំដបក់កូន នឹងក្រន្តកកង់ ពីមុខេគតបមផ្លូវេគេមើលថប

កម្សត់ណបស់ ដបក់កូនេនបក្រន្តកកង់ដូចស្វបដល់េហើយ េទបខ្ញុំខំជិះកង់រហូតេទបដល់េខត្តវប៣០

គីឡូ។ ខ្ញុំជិះមួយ្រពឹកជិតល្ងបចបបនដល់ ដល់េហើយេទបខ្ញុំខំ េចញេដើរកសុី ខ្លួនឯងេផ្ញើកូនេនបអី៊

ផង  េផ្ញើរេនបយបយផងបន្តិចយកកូនេទបដបក់េនះបន្តិចយកកូន េទបដបក់េនបះ  កូនខ្ញុំកម្សត់ ដល់

េពលេហើយអញ្ជឺងខ្ញុំរកលុយបបនអញ្ជឹងខ្ញុំេផ្ញើរេទបឱ្យគបត់ខ្លះៗ េហើយដល់េពលេហើយអបណិត

កូនេពក។ ខ្ញុំក៏ឈប់េធ្វើកបរយកកូនមកេនបជបមួយយកកូនមកេនប ជបមួយនឹកេឃើញេធ្វើកបរវិញ 

នឹកេឃើញេធ្វើកបរវិញយកកូនេទបជួលផ្ទះេគេនបចបក់េសបរកូនេនបក្នុង បន្ទប់េទបេធ្វើកបរអបណិត

កូនណបស់។ កូនអបយុ១០ឆ្នបំជបងេបើកេភ្លើង េឆះផ្ទះេឆះេបើកេហើយចបក់ េសបរ។េបើមិនអញ្ជឹង

ខ្លបចវបេដើរតបមរកេយើងេនបតបមផ្លូវខ្លបចឡបនកិនដល់េពលែថ្ងមួយេនបះបបន គបត់្របបប់ខ្ញុំថបែថ្ង

ណបខ្លះគបត់ខ្ញុំអបណិតកូនអត់ចបក់េសបអញ្ជឹងវបេដើរេឃើញខ្ញុំេដើរេទបផ្លូវណប។ វប េដើរេទបតបមផ្លូវ

ហ្នឹងរកខ្ញុំអត់េឃើញខ្ញុំវបហ្នឹងអង្គុយយំខ្ញុំអបណិត។ គបត់ខ្ញុំកម្សត់ខ្ញុំរកលុយអត់បបន រកលុយអត់

បបនឱ្យកូន រហូតបបនខ្ញុំេចះែតឧទិ្ទសែស្វងរក្រពះរហូតេពលហ្នឹង។ ខ្ញុំែស្វងរក្រពះរក ្រគប់ទិស

ទីខ្ញុំនឹកេឃើញថបតបខ្ញុំគបត់អុជធូប គបត់មិនអុជធូបេទ ែតគបត់េទបវត្តេហើយខ្ញុំេឃើញេគអុជ ធូបខ្ញុំ

េចះែតេទបតបមេគេចះេទបតបមេគេទបេនះក៏មិនេឃើញេទបេនបះក៏មិនេឃើញ ខ្ញុំេដើរែស្វងរករហូត 

ដល់េពលអញ្ជឹងេហើយែថ្ងមួយ្រទង់បបនបំផុសគំនិតខ្ញុំែដលថបឱ្យខ្ញុំេដើររក្រពះវិហបរ។ ខ្ញុំរកអត់ 

េឃើញខ្ញុំអត់ដឹងថបេទបរកឯណបខ្ញុំេឃើញែត្រពះវិហបរ្រពះពុទ្ធ។ ខ្ញុំក៏េនបហ្នឹងេទៀតេនបជបមួយ្រពះ 

វិហបរ្រពះពុទ្ធហ្នឹង អស់្របែហលជប១០ឆ្នបំហ្នឹង េនបឆ្នបំ២,០០០ដល់េពលឆ្នបំ២០១០បបន្រទង់

បំផុស គំនិតខ្ញុំម្តងេទៀតបបនខ្ញុំេដើររកេឃើញ។ 

ក៖ អញ្ជឹងេតើអ្វីខ្លះែដលេធ្វើឱ្យអ្នកមីងមបនភបពសប្យរីករបយជបងេគេនបក្នុងជីវិតហ្នឹង? េពល 

ែដលអ្នកមីងេរៀបកបរឬក៏មបនកូនឬក៏េម៉ចអ្នកមីង? សូមជួយ្របបប់ណប៎?  

ខ៖ ខ្ញុំសប្យជបងេគ គឺខ្ញុំមិនសប្យអីទបំងអស់ គឹខ្ញុំសប្យែតខ្ញុំស្គបល់្រពះខ្ញុំមបនអបរម្មណ៍ 

សប្យណបស់។ េពលែដលខ្ញុំរក្រទង់េឃើញ គឺខ្ញុំសប្យខ្ញុំដឹងថប្រពះវិហបរៃន្រពះេយស៊ូវ្រគី



ស្ទ ៃនពួកបរិសុទ្ធែថ្ងចុងេ្រកបយជប្រពះវិហបរពិត គឺខ្ញុំសប្យខ្ញុំមបនអបរម្មណ៍សប្យ

េដបយសបរខ្ញុំ អបនគម្ពីមរមន េហើយខ្ញុំដឹងហ្នឹងគម្ពីរេគបលលទ្ធិេទៀត។ កបលមុនខ្ញុំមិនែដលដឹង

អំពីដំណឹងល្អ របស់្រទង់ ខ្ញុំេចះែតេដើរអុជធូបេផ្តសផ្តបស ដល់េហើយគឺខ្ញុំមិនែដលស្គបល់េទ 

ដល់េពលខ្ញុំបបន ស្គបល់្រទង់ខ្ញុំសប្យចិត្តណបស់ អបរម្មណ៍របស់ខ្ញុំសឹងែតេហបះេលបតអញ្ជឹង

ឱ្យបបនជបខ្ញុំនិយបយ ជបមួយែដលខ្ញុំបបនេទបផ្សព្វផ្យ គឺខ្ញុំសប្យចិត្តែដលខ្ញុំនិយបយថបពី

េរឿង្រទង់ពីេរឿង្រពះ គឺខ្ញុំ សប្យចិត្តណបស់។ ខ្ញុំអត់ចង់េធ្វើកិច្ចកបរអ្វីរកលុយអីេទៀត គឹខ្ញុំបបន

សប្យចិត្តេ្រពបះខ្ញុំអត់ លុយឥឡូវក៏សប្យចិត្ត េដបយសបរខ្ញុំស្គបល់ដំណឹងល្អរបស់្រពះខ្ញុំ

ខិតខំេធ្វើ េហើយេគបរពដំណឹង ល្អរបស់្រពះែតបុ៉េណ្ណបះ។ ខ្ញុំចង់បបនមបនបបនអីេទៀតេទ ខ្ញុំមបន

បុ៉ណ្ណបខ្ញុំរកបបនបុ៉ណ្ណប ខ្ញុំហូបបុ៉ ណ្ណឹង ខ្ញុំសប្យជបងេគក្នុងជីវីតរបស់ខ្ញុំ គឺខ្ញុំស្គបល់្រពះែត

បុ៉ណ្ណឹង េហើយដំណឹងល្អខ្ញុំេមើលក្នុងល ីអបហូណបេទបក៏ខ្ញុំមបនអបរម្មណ៍ល្អថបេធ្វើេមចឱ្យបបន

្រកុម្រគួសបមបនអំណរ េសចក្តីអំណរេនបក្នុងជី វិតខ្ញុំក៏ជួយបង្ហបត់បង្ហបញ់កូនខ្ញុំ ថបឱ្យេធ្វើេម៉ចឱ្យ

បបនសប្យេនបក្នុង្រគួសប  េនបក្នុងជីវិតជបមួយពួក េលបកីយឱ្យសប្យរីករបយអញ្ជឹងែដរ ឱ្យ

ដូចេគដូចឯងកំុឱ្យេកើតទុក្ខកំុឱ្យខ្វល់ខ្វបយពីេរឿងលុយ កបក់ឲ្យេចះែតខំេធ្វើេទបអីចឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំ

គឺសប្យបុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖ េហើយកបលែដលមីងជួបអ្នកផ្សព្វផ្យសបសនបដំេណើរេរឿងយ៉បងេម៉ចែដរអ្នកមីង? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ែដលជួបេទ មុនដំបូងដូចខ្ញុំបបន្របបប់អញ្ជឹង ខ្ញុំអត់ែដលជួបអ្នកផ្សព្វផ្យសបសនប 

េសបះ េហើយខ្ញុំក៏មិនែដលស្គបល់គម្ពីរមរមន ឬគម្ពីរបរិសុទ្ធក៏ខ្ញុំអត់ស្គបល់ែដរ គឺខ្ញុំេនប្រពះពុទ្ធ

សុទ្ធ ដល់េពលខ្ញុំេដើររកែដល្រទង់បំផុសខ្ញុំេចះែតឆ្ងល់ថបខ្ញុំដឹងថបមបន្រពះេនបស្ថបនសួគ៌។ ចុះ

េហតុអី បបនជបខ្ញុំេនបែតអត់ដឹងបបន្រទង់បំផុសឱ្យខ្ញុំេដើររក្រពះវិហបរែដលធំជបងេគេនបេលើពីភព

េលបក េហើយខ្ញុំេមើលេទបខ្ញុំេឃើញថបខ្ញុំ្រគបន់ែតឭេគថប  សបសនប្រពះេយស៊ូវ្រគីស្ទដល់េពលអ

ញ្ជឹងេហើយ ខ្ញុំេសុើបេលើកទី១េសុើបេលើកទីមួយ េគថបអត់ល្អេហើយ ដល់េហើយេទបខ្ញុំក៏មិនអស់

ចិត្តែដរ ខ្ញុំមិន តបមេគេទ េហើយខ្ញុំេដើររកខ្លួនឯងេដើររកេទបបបនជួបសបសនបេយើងរបល់ែថ្ងហ្នឹង 

្រពះេយស៊ូ្រគីស្ទ ពួកបរិសុទ្ធែថ្ងចុងេ្រកបយហ្នឹង ខ្ញុំចូលេទបខ្ញុំមបនអបរម្មណ៍សប្យែតម្តង 

េហើយខ្ញុំេពញចិត្តែដល ខ្ញុំេទបដល់សុីេស្ទើរគបត់សួរខ្ញុំគបត់ថបអ្នកមីងបបនេរៀនជបមួយែអលេឌើរសុី

េស្ទើរេហើយេនប? េហើយខ្ញុំថប ខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់ដឹង េ្រពបះខ្ញុំចូលមកែត២នបក់ម្តបយេហើយកូនខ្ញុំ។ ខ្ញុំ

អត់ដឹងេហើយខ្ញុំមកខ្លួនឯងខ្ញុំ អត់មបនមកជបមួយអ្នកណប  េហើយខ្ញុំអត់ែដលជួបែអលេឌើរសុី

េស្ទើរ។ ខ្ញុំេទបដល់ជួបគបត់ គបត់ថប អត់អីចឹង ចបំេម៉បង្របបំមីងជួបខ្ញុំដល់េហើយេទបខ្ញុំបបនេរៀន



ជបមួយសុីេស្ទើរែតម្តង េពលហ្នឹងេហើយ គបត់ឱ្យគម្ពីមរមនខ្ញុំហ្នឹងជបមួយកូនខ្ញុំ ខ្ញុំេរៀនជបមួយគបត់

រហូត។ 

ក៖ េហើយមកដល់ឥឡូវអ្នកមីងក្លបយជបសមបជិកបុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយ? 

ខ៖ ឥឡូវ២០១៦េហើយ វបសមបជិកថប៦ឆ្នបំអញ្ជឹងេយើង្រជមុជទឹក២០១០។ 

ក៖ អញ្ជឹងអរគុណេ្រចើនអ្នកមីងស្រមបប់កបរសម្ភបស េហើយនិងកបរនិយបយដ៏េក្បោះក្យ។ អ

ញ្ជឹង ជបចុងេ្រកបយេតើ អ្នកមីងដូចជបយល់្រពមេដើម្បីដូចថបផ្តល់កបរសម្ភបសហ្នឹងតបមរយៈស

េម្លងហ្នឹងក៏ ដូចជបថតរូបខ្លះៗេហើយអបចឱ្យេគយកេទបដបក់េនបេលើេវបសបយរបស់សបកលវិទ្

ល័យហ្នឹង សប កលវិទ្ល័យ្រពីហ្គបំយ័ងណប?៎ 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ យល់្រពម? 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ អរគុណេ្រចើនអ្នកមីង។ 


