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ក៖ អូេខអញ្ចងឹនបងខ្ញុំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់េលបកពូែដលឱ្យខ្ញុំសម្ភបសអំពីជីវ្របវត្តិរបស ់

េលបកពូនបងខ្ញុំេឈ្មបះ ែញ៉ម សុគន្ធប ជបអ្នកសម្ភបសអំពីជីវ្របវត្តិេលបកពូេនបក្នុងៃថ្ងេនះ។អញ្ចឹង 

េលបកពូ េតើេឈ្មបះេពញរបស់េលបកពូ េលបកពូេឈ្មបះអីែដរ? 

ខ៖ អឹ៊ម សុភបព។ 

ក៖ អញ្ចងឹៃថ្ងេនះខ្ញុំសម្ភបសពូគឺេនបក្នុងៃថ្ងទី១៨ ែខសីហប ឆ្នបំ២០១៦។កបរសម្ភបសេនះ្រតូវ 

បបនេរៀបចំេឡើងេដបយសកលវិទ្ល័យេនប្របេទសអបេមរិចែដលមបនេឈ្មបះថប បី៊ វ៉ាយ យូ 

សកលវិទ្ល័យមបនកម្មវិធីេដើម្បីសម្ភបសអំពីជីវ្របវត្តិរបស់េលបកពូនិង្របជបពលរដ្ឋែខ្មរេដើម្បី 

នបេពលអនបគតេទបមុខេទបកូនេចបរបស់េលបកពូនិងមនុស្សជំនបន់េ្រកបយអបចដឹងអំពីជីវ្របវត្តិ 

ក៏ដូចជបដំេណើរេរឿងក៏ដូចជបឆបកជីវិតផងែដរ។អញ្ចងឹេលបកពូេតើេលបកពូអនុញ្ញបតឱ្យខ្ញុំដបក់កបរ

សម្ភបសេនះចូលេទបក្នុងេវបសបយរបស់សកលវិទ្ល័យបី៊ វ៉ាយ យូ ែដរឬេទពូ? 

ខ៖ បបន។ 

ក៖ ចបសែដលេវបសបយេនះមបនេឈ្មបះថប www.cambodiaoralhistory.byu.edu េហើយនបងខ្ញុំ 

សូមចបប់េផ្តើមេធ្វើកបរសម្ភបស អញ្ចឹងពូសូម្របបប់េឈ្មបះេពញពូម្តងេទៀត? 

ខ៖ អឹ៊ម សុភបព។ 

ក៖ អញ្ចងឹេលបកពូមបនេឈ្មបះេគេហបេ្រកបែដរឬេទ? 

ខ៖ េ្រកបមបន។ 

ក៖ េឈ្មបះអីេគវិញេលបកពូ? 

ខ៖ ពីមុនមកេឈ្មបះ េយៀន។ 

ក៖ េយៀន ចបសអញ្ចឹងេលបកពូ េតើេលបកពូេកើតេនបក្នុងៃថ្ងែខឆ្នបំណបែដរ? 

ខ៖ ២៨ ែខ០៧ ឆ្នបំ១៩៧២។ 



ក៖ អញ្ចងឹពូេតើទីកែន្លងកំេណើតពូេនបឯណបវិញ? 

ខ៖ ភូមិស្វបយត្បូង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ឃុសំ្វបយឯកភ្នំ ្រសុក្រសីសន្ធរ េខត្តកំពង់ចបម។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹេលបកពូចបំថបពូេកើតឆ្នបំែខ្មរជបឆ្នបំអីែដរ?ដូចជប ជូត ឆ្លូវ ខបល េថបះ អីអញ្ចងឹហប 

ពូ? 

ខ៖ ជូត។ 

ក៖ ឆ្នបំជូត? 

ខ៖ បបទ! 

ក៖ អញ្ចងឹេតើេលបកពូមបនបងប្អូន្របុស្រសីបុ៉ន្មបននបក់ែដរ? 

ខ៖ ៣នបក់។ 

ក៖ ្រសីបុ៉ន្មបន្របុសបុ៉ន្មបនែដរពូ? 

ខ៖ ្រសី២ ្របុស១។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹេលបកពូជបកូនទីបុ៉ន្មបនវិញ? 

ខ៖ ខ្ញុំកូនទី២។ 

ក៖ កូនទី២ អញ្ចឹងពូេតើបងប្អូនពូគបត់េនបរស់ឬក៏មបនខ្លះអនិច្ចកម្មេហើយ? 

ខ៖ េនបរស់។ 

ក៖ ទបំងអស់ គបត់េនបជបមួយពូឬក៏គបត់រស់េនបេទបេនបឯណប? 

ខ៖ គបត់េនបឆ្ងបយ េនប្រសុកមួយ េនបកំពង់េសបមមួយ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹេលបកពូេតើឪពុកេលបកពូគបត់េឈ្មបះអី្វែដរ? 

ខ៖ ឪពុករបស់ខ្ញុំ េន្រត កុង។ 

ក៖ ចបសពូដឹងថបកែន្លងកំេណើតគបត់ក៏ដូចជបៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតគបត់េនបឯណបវិញពូ? 



ខ៖ កំេណើតរបស់គបត់គឺេនបភូមិស្វបយត្បូង ឃុំស្វបយឯកភ្នំ ្រសុក្រសីសន្ធរ េខត្តកំពង់ចបម។ 

ក៖ ចបសេហើយគបត់េកើតេនបៃថ្ងណបែខណបពូ? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ចបំៃថ្ងែខកំេណើតរបស់គបត់។ 

ក៖ ចុះេនបក្នុងសំបុ្រតកំេណើតហបេលបកពូ? 

ខ៖ េនបៃថ្ងទី០៣ ែខកុម្ភះ ឆ្នបំ១៩៣២។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ចបសអញ្ចងឹេលបកពូឆ្នបំែខ្មរហបឪពុកេលបកពូគបត់េកើតឆ្នបំអីេគែដរ? 

ខ៖ ដូចជបឆ្នបំែខ្មរខ្ញុំអត់ចបំែដរ។ 

ក៖ អត់ចបំេទ អត់អី។ 

ខ៖ បបទ! 

ក៖ អញ្ចងឹេលបកពូស្រមបប់ជីវិតេលបកពូជបមួយឪពុក េតើេលបកពូមបនកបរចងចបំក៏ដូចជប 

អនុស្វរីយ៍េម៉ចខ្លះជបមួយគបត់ែដរ គបត់ជបមនុស្សេម៉ចែដរពូ? 

ខ៖ ស្លូតបូត ឧស្ហ៍ ព្យបមកបរងបរ។ 

ក៖ គបត់េមើលែថទបំពូបបនល្អេទ? 

ខ៖ គបត់យកចិត្តទុកដបក់ជបមួយកូនេចប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ មបនេសចក្តី្រសលបញ់ជបមួយកូន្របពន្ធ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ្រកុម្រគួសបរ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ចបសអញ្ចឹងេលបកពូស្រមបប់ម្តបយរបស់េលបកពូគបត់េឈ្មបះអីេគែដរពូ? 

ខ៖ អឹ៊ម នួន។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹគបត់េកើតេនបៃថ្ងែខឆ្នបំណបពូ? 

ខ៖ ៃថ្ងទី០៦ ែខសីហប ឆ្នបំ១៩៤២។ 



ក៖ េនបភូមិឃុំអីេគែដរពូ? 

ខ៖ េនបភូមិស្វបយត្បូង ឃុំស្វបយឯកភ្នំ ្រសុក្រសីសន្ធរ េខត្តកំពង់ចបម។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹពូចបំេទថបម្តបយរបស់ពូេកើតឆ្នបំអីេគែខ្មរ? 

ខ៖ អត់ចបំេទែខ្មរគបត់បបទ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹពូមបនអនុស្វរីយ៍អីខ្លះជបមួយម្តបយរបស់ពូហប? 

ខ៖ ម្តបយរបស់ខ្ញុំគបត់្រសលបញ់ខ្ញុំ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ បីបបច់ែថរក្ េមើលខុស្រតូវ។ 

ក៖ ចបសល្អែមនែទន អញ្ចឹងេលបកពូចូលដល់អឺ...េនះជីដូនជីតបេលបកពូខបងឪពុកហបេតើគបត់ 

េឈ្មបះតបអីយបយអីែដរពូ? 

ខ៖ ខបងឪពុកេឈ្មបះអឺ...តបេណត។ 

ក៖ យបយអីែដរពូ? 

ខ៖ យបយឌុក។ 

ក៖ គបត់ទបំងអស់គបត់េនបរស់ឬក៏ស្លបប់េហើយ? 

ខ៖ ស្លបប់យូរេហើយ។ 

ក៖ ពូដឹងគបត់ស្លបប់េនបេពលណបេទពូ? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ដឹង។ 

ក៖ េហើយេកើតទបន់គបត់េទពូ? 

ខ៖ អត់ទបន់ផង។ 

ក៖ េហើយចុះមបនែដលឮដូចជបឪពុកពូគបត់្របបប់អីខ្លះពីតបយបយគបត់េម៉ចែដរ? 

ខ៖ ្រគបន់ែតឮនិយបយតពីគបត់មកថបគបត់រស់េនបក្នុងភូមិជបមនុស្សស្លូតបូត។ 

ក៖ ចបស! 



ខ៖ ឧស្ហ៍ កបរងបរ្រសលបញ់្រកុម្រគួសបរ កូន ្របពន្ធ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ ដូចឪពុកម្តបយែដរ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងេលបកពូស្រមបប់ជីដូនជីតបខបងម្តបយវិញម្តង គបត់េឈ្មបះតបយបយអីែដរពូ? 

ខ៖ តបអឹ៊ម ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ យបយ ជឹម។ 

ក៖ ចបសពូចបំថបគបត់េកើតេនបេពលជំនបន់ណបអីអត់? 

ខ៖ អត់ដឹង ខ្ញុំអត់ដឹងជំនបន់ណបផង។ 

ក៖ ពូេកើតអត់ទបន់គបត់េទេហ? 

ខ៖ អត់ទបន់។ 

ក៖ អញ្ចងឹពូមបនចងចបំអីខ្លះជបមួយគបត់ ដូចម្តបយេលបកពូដំណបលេរឿង្របបប់ពីគបត់អញ្ចឹង 

ហប? 

ខ៖ គបត់្រគបន់ែតនិយបយថបេពលែដលគបត់រស់េនបដូចជបមបនក្តីសុខ្រសលបញ់្រកុម្រគួសបរ    

្របពន្ធកូន។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ែថទបំបបនល្អតបំងពីមុនសម័យបុ៉ល ពត ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹេលបកពូេតើ្រកុម្រគួសបររបស់េលបកពូក៏ដូចជបឪពុកម្តបយជីដូនជីតប 

ពូមបនដឹងធ្លបប់ថបពួកគបត់េទបរស់េនប្របេទសេ្រកបឬក៏េនបែតែខ្មរេទ? 

ខ៖ េនបែខ្មរ។ 

ក៖ េនបែខ្មររហូត ចបសអញ្ចឹងេលបកពូចូលដល់កបរសិក្របស់េលបកពូវិញម្តង េតើេលបកពូ 

េរៀនបបនថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបនែដរ? 



ខ៖ េរៀនថ្នបក់ទី១០។ 

ក៖ ទី១០ ចបសពូេរៀនេនបសបលបបឋមសិក្ណបែដរេលបកពូ? 

ខ៖ ្រសីសន្ធរ។ 

ក៖ ចបសចុះេនបអនុវិទ្ល័យវិញ? 

ខ៖ អឺ...ឬស្សី្រសុក។ 

ក៖ ពូបបនចូលដល់វិទ្ល័យេទ? 

ខ៖ វិទ្ល័យ្រសីសន្ធរ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹពូេនបេពលែដលពូេរៀនហប េនបេពលក្តី្រសៃម៉ពូេទបៃថ្ងអនបគត 

េតើពូចង់េធ្វើជបអ្វីែដរ? 

ខ៖ កបរេរៀនសូ្រតហ្នឹងមិនទបន់បបនចប់សព្វ្រគប់ហ្នឹង ពីេដើមេចះែត្របឹងេរៀនេទបបុ៉ែន្តដល់េពល 

េរៀនដល់ថ្នបក់ទី១០ហ្នឹងឪពុកស្លបប់។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ដលអ់ញ្ចងឹក៏បបនឈប់េទបកបន់កបរងបរជំនួសឪពុកម្តបយ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ចបសអញ្ចឹងពូេតើពូធ្លបប់េធ្វើរបរែ្រសចម្កបរឬក៏អ្វីេទ? 

ខ៖ េធ្វើែ្រសចម្កបរជបមួយឪពុកម្តបយ។ 

ក៖ ដបំអីខ្លះែដរេលបកពូ? 

ខ៖ ដបំ សែណ្ដក ល្ង ្រសូវ។ 

ក៖ ចបសេធ្វើ្រគប់ទបំងអស់ហ្នឹង? 

ខ៖ បបទដំឡូង។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹពូ កបលេពលពូេរៀបកបរហប ពូេរៀបកបរេនបៃថ្ងែខឆ្នបំណបែដរ? 

ខ៖ េរៀបកបរេនបឆ្នបំ១៩៩៨។ 

ក៖ ៩៨(១៩៩៨)? កបរេនបៃថ្ងចន្ទ័? 



ខ៖ បបទ! 

ក៖ អត់ចបំែខបុ៉ន្មបនេទបងភ្រក្ត័? 

ខ៖ ែខមិនប។ 

ក៖ ែខមិនប ចបសេលបកពូេតើេលបកពូេរៀបកបរេនបឯណបវិញ? 

ខ៖ េនប្រសុក្រសីសន្ធរ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹេពលពូេរៀបកបរឪពុកមប្តយជបអ្នកេរៀបចំឱ្យឬក៏េលបកពូ្រសលបញ់េដបយចិត្តខ្លួន 

ឯង? 

ខ៖ ឪពុកម្តបយជបអ្នកេរៀបចំឱ្យ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹពូេតើជួបគ្នបដំបូងជបមួយ្របពន្ធហបេនបឯណបវិញ? 

ខ៖ តបមរូបថត បងប្អូនគបត់ឱ្យេមើល។ 

ក៖ ហ្ហ.៎..អញ្ចងឹេហ េហើយដល់េពលអញ្ចងឹមបនណបត់ជួបគ្នបេនបឯណបេទ? 

ខ៖ េនបនឹងផ្ទះខបង្រសី។ 

ក៖ េនបផ្ទះខបង្រសីអញ្ចងឹេទប ចូលស្តីដណ្ដឹង្រតឹម្រតូវេទប។ 

ខ៖ បបទ! 

ក៖ អញ្ចងឹពូកបរេរៀបកបរហ្នឹងមបនឱ្យបណ្ដាកបរឱ្យេទបខបង្រសីែដរឬេទ? 

ខ៖ េរៀបចំតបម្របៃពណី ជូននំចំណី ម្ហូបអបហបរ ធម្មតបដូចេគែដរ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចឹងពូស្រមបប់ជីវិតរបស់ពូហបេ្របៀបេធៀបពីអតីតកបលមកនិងបច្ចុប្បន្ន 

កបលេតើវបមបនលក្ខណៈខុសគ្នបយ៉បងេម៉ចវិញែដរេលបកពូ? 

ខ៖ អឺ...បច្ចុប្បន្នកបលនិងអនបគតកបលេនះវបឆ្ងបយពីគ្នប េ្រពបះេយើងកបលពីមុនេយើងេនបខបង 

្រសុកែ្រសចម្កបរ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ឥឡូវឈបនមកដល់ទី្រកុង។ 



ក៖ ចបស! 

ខ៖ អញ្ចងឹវបមបនកបរខុសែប្លកពីគ្នប បញ្ហបកបរងបរ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ មុខរបរ។ 

ក៖ ចបសេហើយេហើយ អញ្ចឹងពូស្រមបប់ចំណង់ចំណូលចិត្តពូវិញម្តង េតើពូចូលចិត្តពិសបរម្ហូប 

អ្វីែដរ? 

ខ៖ ម្ហូបដូចជបឆប ឬក៏សម្លរម្ជូរ កបរី។ 

ក៖ ចបសេហើយពូេចះេធ្វើម្ហូបទបំងអស់ហ្នឹងេទពូ? 

ខ៖ បបទខ្ញុំេចះេធ្វើ។ 

ក៖ េហើយេរៀន េរៀនពីអ្នកណបេគវិញ? 

ខ៖ ម្ហូបេនះេរៀនតបមដូចថបឪពុកម្តបយែដលគបត់បបនេធ្វើពីមុនមកនិងេរៀនតបមមិត្តភក្តិែដលេគ 

ស្គបលអ់ញ្ចងឹេទប។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ ឧស្ហ៍ចូលេធ្វើម្ហូបតបមចុងេភប ដូចជបនិយបយេយើងឧស្ហ៍ចូលច្រង្កបន។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េរៀបចំេធ្វើម្ហូបជំនួស្រគួសបរអីអញ្ចងឹេទបេចះ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹពូេពលទំេនរេតើពូភបពចូលចិត្តេធ្វើអីេគវិញ? 

ខ៖ េពលទំេនរដូចជបចូលចិត្តអបននូវេសៀវេភបេរឿង ដូចជបមកដល់សព្វៃថ្ងេនះេមើលេទបតបម 

្រពះគម្ពីរសបច់េរឿង។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹពូេពលទំេនរពីកបរងបរទបំងអស់ េពលកម្ន្តជបមួយ្រគួសបរពូេទបឯ 

ណបវិញ? 

ខ៖ លំែហកបយេទបតបមមបត់ទេន្ល ឬក៏រមណីយដប្ឋនដូចជប េនបទី្រកុងេយើងេនះ។ 



ក៖ ចបស! 

ខ៖ េរៀបចំថ្មីៗេនះ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចឹងពូចូលចិត្តស្តបប់ចេ្រមៀងចូលចិត្តស្តបប់អីេទេលបកពូ? 

ខ៖ ចេ្រមៀងមិនសូវចូលចិត្តេទ។ 

ក៖ មិនសូវេទេហ េហើយក៏មិនេចះេ្រចៀងេទៀតេហ? 

ខ៖ បបទអត់។ 

ក៖ ហ្នងឹេហើយ ចបសអញ្ចងឹពូដូចជបជីវិតេលបកពូេកើតេនបក្នុងរបប លន់ នល់ែមនេទេលបកពូ? 

ខ៖ បបទក្នុងរបបនិយបយអំពីក្នុងសម័យ បុ៉ល ពត។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹេលបកពូ េតើេលបកពូចងចបំអីេគខ្លះេនបក្នុងជំនបន់បុ៉ល ពតឬក៏ឮអ្វីខ្លះេនបក្នុង 

ជំនបន់បុ៉ល ពតហ្នឹងេតើជីវិតពូយ៉បងេម៉ចែដររស់េនបេពលហ្នឹង? 

ខ៖ េពលហ្នឹងមបនកបរលំបបក។ 

ក៖ េម៉ចែដរដូចជបេលបកពូអបចេរៀបរបប់ឱ្យេក្បោះក្យពីជីវិតពូអញ្ចឹងហប? 

ខ៖ ជបកុមបរេគេហបថបេនបមិនទបន់បបនចូលសបលបេរៀន។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េនបជបមួយឪពុកម្តបយកបរហូបចុកមបនកបរលំបបក។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ នបសម័យបុ៉ល ពតសម័យ្រគបប់េផ្លបង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ មិនសូវបបនចបំពី្របវត្តិខ្លះេទេ្រពបះេយើងមបនកបរេគចពី្រគបប់។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េ្រចើនអញ្ចងឹ អត់សូវមបនេសចក្តីសុខេទ។ 



ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹពូែដលពូេនបក្នុងេពលហ្នឹងមបនែដលឮមបនេគយកមនុស្សយក 

េទបសម្លបប់េចបលេទេនបេពលេនបពីេក្មងអីអញ្ចឹងហប? 

ខ៖ ឮចបស់ៗគបត់និយបយថបនបំមនុស្សេទបទបំងហ្វូងៗេទបសម្លបប់។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ែតពូអត់ែដលេឃើញផ្ទបល់េទែមនេទ? 

ខ៖ អត់ែដលេឃើញផ្ទបល់េទខ្ញុំ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចឹងពូេពលេនបពីេក្មងហ្នឹងេគឱ្យេទបែតេកើបអបចម៍េគបែតបុ៉ណ្ណឹងេទ? 

ខ៖ េក្មងតូចៗេដើរេរើសអបចម៍េគបតបមភ្លឺែ្រសយកមក។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ដបក់តបមែ្រសេដើម្បីឱ្យដំណបំ្រសូវបបនល្អ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ែតបុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ រួចពីហ្នឹងមកបបរតបមេរបងបបយ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អត់មបនអីេធ្វើេទេពលេនបពីតូច។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េទើបបបន៦ ៧ឆ្នបំ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹពូែដលធ្លបប់េធ្វើអីេគខុសេនបេពលហ្នឹង? 

ខ៖ អត់េទេយើងមិនបបនេធ្វើអីេគខុសេទ េ្រពបះេយើងេនបតបមជបមួយម្តបយ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹេក្មងៗ្រសួលជបងមនុស្សធំែមនេទពូ? 

ខ៖ បបទេពលហ្នឹងេក្មង្រសួលេដបយេក្មងខ្លះមបនកបរលំបបកែដរ។ 

ក៖ ចបស! 



ខ៖ ខ្ញុំេនបជបមួយម្តបយគបត់ជបេមចុងេភបេនបក្នុង្រកុម្រគួសបររបស់ខ្ញុំ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ឪពុកម្តបយគឺជបអ្នកេធ្វើម្ហូបចុងេភប េនបេរបងបបយអញ្ចងឹមិនសូវមបនកបរអត់ឃ្លបនដូចកូនេគ 

ែចកមួយែវកម្នបក់ែវកម្នបក់េទ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ខ្ញុំហូប្រគប់្រគបន់។ 

ក៖ ចបសពូែដលែចករំែលកម្ហូបអបហបរេទបកបន់អ្នកេផ្សងែដរឬេទេពលហ្នឹង? 

ខ៖ េពលេនបះខ្ញុំអត់បបនដឹងថបម្ហូប ធ្លបប់ែតម្តបយគបត់ឱ្យហូប ដលអ់ញ្ចងឹអត់បបនកបន់េលើៃដខ្លួន 

ឯងេទ។ 

ក៖ ចបស អញ្ចងឹពូេតើពូមបនអបរម្មណ៍យ៉បងេម៉ចែដរេនបេពលធំេឡើងដឹងថបខ្លួនឯងបបនរួចជីវិតពី 

ជំនបន់បុ៉ល ពតអញ្ចងឹហប? 

ខ៖ ដូចជបមបនសំណបងេនបេពលេនបះ ដូចជបកបររួចផុតទុក្ខេទបសពីេសចក្តីស្លបប់។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េហើយនឹងេវទនប ្រកុម្រគួសបរ េនបេពលេនបះ្រកុម្រគួសបរខ្ញុំវបេ្រចើនែតេពលេនបះេនបសល់ 

ពីសម័យេនបះេនបសល់ែត៣េទ ខ្ញុំនិយបយែត៣កបលពីសម័យេនបះមបនបងប្អូនដល់េទប 

៨នបក់។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ស្លបប់េ្រចើនអញ្ចងឹខ្ញុំអត់បបនចបំថបគបត់បបនស្លបប់េនបេពលណបខ្លះេទ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ខ្ញុំដឹងក្តីេឡើងេឃើញែត៣នបក់េទ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ បុ៉ែន្តឮឪពុកម្តបយនិយបយថប៨នបក់ េនបសល់៣នបក់។ 

ក៖ ចបសេគយកេទបសម្លបប់េចបលពូេហ? 



ខ៖ បបទមិនដឹងេទ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹពូបន្ទបប់ពីពូអឺ...រួចផុតពីជំនបន់បុ៉ល ពតហ្នឹងមកេតើ្រកុម្រគួសបរេលបកពូ្របកប 

របរអីចិញ្ចឹមជីវិតែដរ? 

ខ៖ កសិករ។ 

ក៖ កសិករហ្នឹង អត់មបនេធ្វើអីេផ្សងេ្រកបពីហ្នឹងេទេលបកពូ? 

ខ៖ អត់។ 

ក៖ អត់េទ ចបសចុះេលបកពូេតើអ្វីែដលេលបកពូចងចបំជបងេគេនបក្នុងជីវិតេលបកពូែដលមិនអបច 

បំេភ្លចបបនហប? 

ខ៖ កបលពីសម័យបុ៉ល ពត? 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ យង់ឃ្នងែដលេធ្វើបបប្របជបជនសម្លបប់្របជបជនគ្នបឯងអត់េរើសមុខ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េនះជបក្តីចងចបំមួយេនបក្នុងឆបកជីវិតែខ្មរេយើងរស់េនបក្នុងស្រង្គបម។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ចបសអញ្ចងឹេលបកពូេតើេ្រកបយពីេលបកពូេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍រួចេហើយ 

េតើពូមបនកូន្របុស្រសីបុ៉ន្មបននបក់ែដរពូ? 

ខ៖ ខ្ញុំមបនកូន៥នបក់។ 

ក៖ ចបសេតើពួកគបត់េឈ្មបះអីេគខ្លះ េតើពូអបចេរៀបរបប់ទបំង្រតកូលគបត់ហប? 

ខ៖ សុភបព ណបវីន។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ សុភបព ណបរិន សុភបព ណបរុន សុភបព ណបរ៉ាក់ សុភបព ណបរ៉ង់។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹពូេតើពូមបនកូនចិញ្ចឹមេទពូ? 

ខ៖ ខ្ញុំមបនកូនចិញ្ចឹមមួយែដរបុ៉ែន្តេគេទបេនបជបមួយឪពុកម្តបយេគវិញេហើយ។ 



ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ចបសអញ្ចងឹពូេតើភរិយបរបស់ពូគបត់េឈ្មបះអីេគ? 

ខ៖ ភរិយបរបស់ខ្ញុំគបត់េឈ្មបះ លបង សុភ្រក្ត័។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ចបសអញ្ចឹងេតើអឺ...បងភ្រក្ត័មបនចរិកលក្ខណៈេម៉ចែដរជប្របពន្ធយ៉បងេម៉ច 

ែដរពូភបព? 

ខ៖ លក្ខណៈស្លូតបូត។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ បបទឧស្ហ៍រំទំ។ 

ក៖ ចបសេហើយដូចេពលមុនេរៀបកបរជបមួយបងភ្រក្ត័ហប មបនែដលធ្លបប់លួច្រសលបញ់បង 

ភ្រក្ត័អីេទ? 

ខ៖ ខ្ញុំមិនធ្លបប់បបនេឃើញេទកបលពីមុនដំបូងអត់ែដលបបនេឃើញេសបះ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ េឃើញែតេពលចបប់េផ្តើមកបរេហើយនឹងបងប្អូនែណនបំបង្ហបញ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ចបសអញ្ចងឹឥឡូវពូភបព្របកបរបរអីចិញ្ចឹមជីវិតែដរ? 

ខ៖ សព្វៃថ្ងេ្រកបពីកបរងបរម្រន្តីរបជកបររួចេហើយមកហ្នឹងក៏ចប់កបរងបរម្រន្តីរបជកបរេទបក៏មបនែត 

កបរងបរេគេហបថបកម្មករសព្វៃថ្ងេនបសបលប្រកុង។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយអញ្ចងឹពូរេបៀបែដលេលបកពូចិញ្ចឹមនិងអប់រំនិងែថរក្កូនហប ពូចិញ្ចឹម 

គបត់េដបយរេបៀបណបែដរ? 

ខ៖ កបរចិញ្ចឹមបីបបច់ចិញ្ចឹមហ្នឹងវបមបនកបរលំបបកជបេ្រចើនេនបក្នុងកបរងបរកបរចិញ្ចឹមកូនេយើង    

បីបបច់ េយើងេមើលខុស្រតូវ្រគប់សព្វែបបយ៉បងតបំងពីកបរឈឺថ្កបត់ សេម្លៀកបំពបក់ េរៀនសូ្រត 

ទំនុកប្រមុងទបំងអស់ វបមបនកបរលំបបកខ្លបំងចំេពបះកូន។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ែដលេយើងបបនេមើលកន្លង មកហ្នឹងគឺមបនកបរលំបបកយ៉បងខ្លបំងេ្រពបះកូនេ្រចើន ដលអ់ញ្ចឹង 

ជីវភបពវបមបនកបរខ្វះខបត។ 



ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ចបសអញ្ចងឹពូ េតើពូមបនឱ្យកូនៗរបស់ពូេទបេរៀនទបំងអស់គ្នបអត់? 

ខ៖ បបទអបកូនសព្វៃថ្ងេទបេរៀនបបន៣នបក់។ 

ក៖ ចបសៗអញ្ចងឹមូលេហតុអីបបនពូឱ្យកូនៗេទបសិក្? 

ខ៖ េគបលបំណងចង់ឱ្យសិក្េដើម្បីឱ្យមបនចំេណះដឹងេទបៃថ្ងអនបគត។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េដើម្បីឱ្យមបនកបរងបរេធ្វើអបចចិញ្ចឹមជីវិតេដបយខ្លួនឯង។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ េដើម្បីគបត់អបចដូចជប...។ 

ខ៖ អភិវឌ្ឍន៍េទបខបងមុខ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយឱ្យេគចផុតពីភបពអវិជ្ជប។ 

ខ៖ េទបៃថ្ងខបងមុខ បបទេគចផុតពីភបពល្ងង់េខ្លប។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងពូេតើតៃម្លៃនកបរអប់រំមបនអត្ថន័យយ៉បងណបស្រមបប់ជីវិតរបស់ពូហប? 

ខ៖ កបរអប់រំគឺជបតៃម្លមួយដ៏ល្អេនបក្នុងសង្គមែខ្មរេយើង គឺដូចជបបញ្ហបដ៏ធំែដលេយើង្រតូវែតមបន 

េនបក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សម្នបក់ៗមិនអបចអត់បបនេទ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ជបកបរសំខបន់បំផុត។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ចបសអញ្ចងឹពូ េតើពូ្រតូវេធ្វើដូចេម្តចេទបេដើម្បីឱ្យ្រគួសបរពូមបនសុភមង្គល? 

ខ៖ ្រតូវែតខិតខំព្រងីកនូវកបរងបរអបជីវកម្ម មុខរបររបល់ៃថ្ងេយើង្រតូវែតទី១េយើងមបនកបរខ្វះ    

ខបតអញ្ចងឹេយើងមបនកបរសន្សំសំៃចកបរហូបចុក។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េយើង្រតូវបបនធូរធបរដូចេគអញ្ចងឹវបមបនកបរលំបបកខ្លបំង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ មបនកបររិះគិតេ្រចើន។ 



ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ចបសអញ្ចងឹពូេនបេពលែដល្រកុម្រគួសបរពូមបនបញ្ហបេកើតេឡើងអ្វីមួយ   

េតើវិធីែដលពូភបពេដបះ្រសបយពូេធ្វើយ៉បងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ អឺ...វិធីេដបះ្រសបយេនបក្នុងបញ្ហប្រគួសបរគឺវបមបនកបរេដបះ្រសបយមបនជបបន្តបន្ទបប់ែតេ្រកបយ  

ពីហ្នឹងវបមបនកបរលំបបក បបទមិនដូចេគអ្នកែដលមបន្រទព្យមបនលុយកបក់សល់អញ្ចងឹេយើង 

ពិបបករត់រកខ្ចីបុលេគេដើម្បីេដបះ្រសបយបញ្ហបម្តងមួយយបម។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ចបសអញ្ចងឹពូេតើ្រគួសបរមបនអត្ថន័យយ៉បងេម៉ចស្រមបប់ជីវិតរបស់ពូហប? 

ខ៖ ្រគួសបរគឺជបអត្ថន័យមួយដ៏ធំេធងេនបក្នុងសង្គមេយើង អត់មបន្រគួសបរគឺវបមបនកបរលំបបក។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េបើមបន្រគួសបរេយើងពិតជបមបន ដូចជបេយើងមបនៃដ២ស្រមបប់ពឹងែផ្អកឬក៏កិច្ចកបរងបរជួយ 

គ្នបេទបវិញេទបមក។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ្របចបំៃថ្ងដូចេយើងេនបក្នុង្រកុម្រគួសបរេយើងមបនកិច្ចកបរស្អី េយើង្រតូវេចះជួយគ្នបេទបវិញេទប 

មកេចះ្រសលបញ់គ្នប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ហ្នឹងគឺជបកិច្ចកបរសំខបន់ស្រមបប់្រកុម្រគួសបរែដលេយើងមបន។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹពូ េតើពូមបនបទពិេសបធន៍អ្វីខ្លះែដលល្អេនបក្នុងជីវិតែដលចង់ែចកចបយេទបកបន់ 

កូនេចបពូជំនបន់េ្រកបយ? 

ខ៖ ជបចុងេ្រកបយេនបក្នុងឆបកជីវិតរបស់មនុស្សេយើង្រតូវែតឱ្យអប់រំកូនេចបឱ្យេចះេរៀនេចះេធ្វើ 

មុខជំនួញ មបនចំេណះដឹង ចំេណះេធ្វើ កបរគិតអនុវត្ត្រគប់កិច្ចកបរេនបក្នុងសង្គមែដលេគកំពុង 

ែតេធ្វើេនះេយើង្រតូវែតដឹកនបំឱ្យគបត់េចះ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ឱ្យគបត់េរៀនសូ្រតឱ្យដឹងពីសង្គមបច្ចុប្បន្ន ្រតូវេធ្វើេម៉ចែដម្បីជីវភបពេទបៃថ្ងអនបគតឱ្យបបន 

ធូរធបរេហើយេយើង្រតូវែតជ្រមុញឱ្យកូនេទបេរៀនសបលបឱ្យបបនចំេណះដឹងខ្ពស់។ 

ក៖ ចបស! 



ខ៖ ស្រមបប់ជីវិតរបស់គបត់េទបអនបគត។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងពូមួយេនះគឺជបសំណួរមួយចុងេ្រកបយ េតើពូមបនដំបូន្មបនអ្វីខ្លះចង់ផ្តបំេផ្ញើរេទប 

កបន់កូនេចបពូជំនបន់េ្រកបយេដបយសបរអ្វីែដលខ្ញុំសម្ភបសពូេនបក្នុងៃថ្ងេនះពួកគបត់នឹងស្តបប់ឮនូវ

ពបក្យេពចន៍និងពបក្យសម្ដីទបំងឡបយែដលពូេ្របៀន្របេដបគបត់អញ្ចឹងហប េតើពូមបនដំបូន្មបនអ្វី 

ខ្លះចង់ឱ្យពួកគបត់េគចផុតពីផ្លូវអីេគែដរពូ? 

ខ៖ អឺ...ដំបូន្មបនឪពុកម្តបយគឺសូម្បីអនបគតរបស់កូនឱ្យេគចផុតពីេ្រគឿងេញៀន។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ភបព្រកី្រក អវិជ្ជប អំេពើែដលមិនល្អេនបក្នុងសង្គមេយើង្រតូវែតេជៀសឱ្យផុតពីអ្វីែដលលំបបកក្តី 

េវទនប ដូចសព្វៃថ្ងែដលេយើងេឃើញេនះេនបក្នុងសង្គមែដលមបនេ្រចើនែបបអញ្ចឹងបណ្ដាំចុង 

េ្រកបយគឺចង់ឱ្យកូនេចះដឹងេរៀនបបនេ្រចើន មបនបញ្ញបវបងៃវ េដើម្បីេធ្វើកិច្ចកបរងបរេនបក្នុងសង្គមឱ្យ 

បបនេ្រចើនេហើយនឹងយល់ដឹងពីក្នុងសង្គម េយើងឱ្យវបមបនចំេណះេទបៃថ្ងអនបគតេដើម្បីនឹង 

កសបងជីវិតេដបយខ្លួនឯង មិនបបច់ចបំពឹងពបក់អ្នកដៃទ េចះេធ្វើរកទទួលទបនបបន្រគប់្រគបន់    

មបនឱ្យល្អ្របេសើរជបង្រកុម្រគួសបររបស់ឪពុកម្តបយសព្វៃថ្ងមបនកបរលំបបក។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ចបសអញ្ចងឹៃថ្ងេនះនបងខ្ញុំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់េលបកពូខ្លបំងែមនែទន 

ែដលបបនចូលរួមដល់ពួកេយើងទបំងអស់គ្នប ែដលឱ្យសម្ភបសអំពីជីវ្របវត្តិេហើយអ្វីទបំងអស់ 

េនះកូនេចបរបស់េលបកពូនឹងបបនដឹងឮនូវជីវ្របវតិ្តរបស់េលបកពូ េហើយពួកេយើងសូមអរគុណ 

ដល់េលបកពូេហើយពួកេយើងនឹងដបក់កបរសម្ភបសចូលេទបក្នុងេវបសបយែដលខ្ញុំបបន្របបប់ពូហ្នឹង 

ណបពូ ។ 

ខ៖ បបទ! 

ក៖ អញ្ចងឹអរគុណេ្រចើន៕ 


