
   ការសម្ភា សរបសអ់  ៊ុំស្សី ស ខ មួយគ ៀង 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា     ខ៖ អ្នកត្រវូគគសម្ភា ស សុខ មួយគគៀង 

 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងជាដំបូងន្ធងខ្ុំសូមញលែងអំ្ណរគុណដល់អ្ ុ៊ុំស្សីញដលបានឱ្យន្ធងខ្ុំគ្វើការសម្ភា សអំ្ពីជីវ
ត្បវរតិរបស់អ្ ុ៊ុំស្សគី ើយន្ធងខ្ុំគ ម្ ោះ ញ ៉ែម សុគន្ធា  ជាអ្នកសម្ភា សអ្ ុ៊ុំគៅកនុងថ្លៃគនោះ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំស្សី
ម្ភនគ ម្ ោះគព គ ម្ ោះអ្វីញដរ? 
ខ៖ ខ្ុំគ ម្ ោះសុខ មួយគគៀង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងថ្លៃគនោះពួកខ្ុំបានគ្វើការសម្ភា សអ្ ុ៊ុំគៅថ្លៃទី៦ ញខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦។ការសម្ភា ស
ត្រូវបានគ្វើគ ើងគោយសកលវទិាលយ័គៅស រដឋអាគមរចិញដរម្ភនគ ម្ ោះថា ប ី វ៉ែយ យ ូ
សកលវទិាលយ័គនោះម្ភនកមមវ ិ្ ីគដើមបីសម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិរបសអ់្ ុ៊ុំស្សីមួយគគៀងក៏ដូចជាត្បជាជន
ញខមរគដើមបីគពលអ្ន្ធគរគៅមុខទុកអាចឱ្យកូនគៅរបស់អ្ ុ៊ុំស្សីក៏ដូចជាមនុសសជំន្ធន់គត្កាយបានដឹង
ពីរជីវត្បវរតិនិងដំគណើ រគរឿងរបស់ពួកគគផងញដរនិងឆ្កជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំស្សីផងញដរ។គរើអ្ ុ៊ុំស្សមួីយគគៀង
អ្នុញ្ញា រិអាចឱ្យន្ធងខ្ុំបានោក់ការសម្ភា សចូលគៅកនុងគវបសាយរបស់សកលវទិាលយ័ប ី វ៉ែយ 
យូ បានញដរឬគទ? 
ខ៖ ចាសឱ្យ ចាសយល់ត្ពម។  
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំញដលគវបសាយ នឹងម្ភនគ ម្ ោះថា  www.cambodiaoralhistory.byu.edu អ្ញ្ច ឹង
ខ្ុំសូមគ្វើការចាប់គផតើមសម្ភា សដល់អ្ ុ៊ុំស្សីញរមតង អ្ញ្ច ឹងសូមអ្ ុ៊ុំជួយត្បាប់គ ម្ ោះគព មតងគទៀរបាន
គទ? 
ខ៖ គ ម្ ោះសុខ មួយគគៀង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំម្ភនគ ម្ ោះគៅគត្ៅអី្គគញដរគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនគទ អ្រ់ម្ភនគ ម្ ោះគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគគគៅគៅផទោះគគគៅអី្គគញដរអ្ ុ៊ុំស្សី? 
ខ៖ គគគៅញរសុខ មួយគគៀង គគគៅញរគគៀងៗ នឹងណា។  
ក៖ ចាស នឹងគ ើយអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់អ្ ុ៊ុំវ ិគរើថ្លៃញខឆ្ន ំណាអ្ ុ៊ុំវ ិ អ្ ុ៊ុំគកើរគៅថ្លៃញខឆ្ន ណំាញដរ? 
ខ៖ គកើរថ្លៃ៣១ ឆ្ន ំ១៩៥១។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងទីកញនែងកំគណើ ររបសអ់្ ុ៊ុំវ ិគៅណាវ ិញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គៅស្សុកគគៀនសាវ យ គខរតកណាត ល។ 
ក៖ ចាសគៅគគៀនសាវ យ គខរតកណាត ល ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់អ្ ុ៊ុំគកើរឆ្ន ំញខមរជាសរវអ្វីញដរអ្ ុ៊ុំ? 

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


ខ៖ ឆ្ន ំគថាោះ ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងលអញមនញទន គរើអ្ ុ៊ុំដូចជាម្ភនបងបអូនត្បុសស្សីប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញដរ? 
ខ៖ ខ្ុំបងបអូនទំងអ្ស់៨ន្ធក់។ 
ក៖ ស្សីប៉ែុន្ធម ន ត្បសុប៉ែុន្ធម នអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ត្បុស៤ ស្សី៤។ 
ក៖ ចាសគសមើគ្នន លអណាស់។ 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយត្បុស៤ ស្សី៤គសមើរញរមតង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំជាកូនទីប៉ែុន្ធម នញដរអ្ ុ៊ុំស្ស?ី 
ខ៖ កូនទី១។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងកូនទី១កូនចបងគគ អ្ញ្ច ឹងគរើឥ វូ នឹងបងបអូនរបស់អ្ ុ៊ុំស្សីគៅរស់ទំងអ្ស់ឬមួយក៏
គ្នរ់សាែ ប់អ្ស់គ ើយអ្ ុ៊ុំស្ស?ី 
ខ៖ អូ្...សាែ ប់អ្ស់គ ើយ នឹងណា គៅញរ៤ន្ធក់ នឹងណា ទងំខ្ុំគទៀរ៥ន្ធក់។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគៅសល់ញរ៥ន្ធក់ នឹងគទគណាោះ? 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយ គៅសល់ញរ៥ន្ធក់ នឹងគទ ទំងខ្ុំ នឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសាែ ប់អ្ស៤់ន្ធក់គ ើយគណាោះ? 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសាែ ប់អ្ស៤់ នឹងស្សីប៉ែុន្ធម ន ត្បសុប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញដរអ្ ុ៊ុំស្សី? 
ខ៖ សាែ ប់ នងឹគមើលដូចជាស្សីខ្ុំ ស្សី៤គៅសល់ស្សីសាែ ប់ស្សី គៅសល់ត្បសុ ដូចជាត្បសុគៅសល់
២ ស្សីគៅសល់ទងំអ្ស់៥ សាែ ប់ត្បសុ២។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំស្សគីរើបងបអូនរបស់អ្ ុ៊ុំស្សគី្នរ់រស់គៅណាវ ិញដរអ្ ុ៊ុំ គ្នរ់រស់គៅជិរៗគ្នន  នឹង
ញមនអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គៅឆ្ៃ យៗញដរ គៅអី្សអីតាគមម គនោះមួយ គៅអី្ជិរៗគនោះ២ ៣ន្ធក់ញដរគៅអី្គោ្ិចិនរុងមួយ
គៅ។ 
ក៖ ចាសគៅគោ្ិចិនរុងគន្ធោះមួយគៅ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់អ្ ុ៊ុំវ ិគរើឪពុកអ្ ុ៊ុំគ្នរ់ម្ភនគ ម្ ោះអី្
ញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គ្នរ់គ ម្ ោះសខុ គសង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើគ្នរ់ម្ភនថ្លៃញខឆ្ន ំកំគណើ រគ្នរ់គកើរគៅណាញដរអ្ ុ៊ុំ?គ ើយគ្នរ់គរើគ្នរ់គកើរគៅ
គៅណាញដរ? 
ខ៖  ុ៊ឺ…..មិនដឹងគៅណាគទ មិនចាំគទចាំគមើលសបុំត្រកំគណើ រគ្នរ់សិន ។ 



ក៖  នឹងគ ើយអ្ញ្ច ឹងចាំគមើលតាមសំបុត្រកំគណើ ររបស់អ្ ុ៊ុំគៅគមើលអ្ញ្ច ងឹគត្ោោះគោយសារញរអ្ ុ៊ុំ
មិនសូវចាំអ្ញ្ច ឹងគោយសារញរគ្នរ់គមើលមិនគ ើ អ្ញ្ច ឹងខ្ុំសុំអានជំនួសគ្នរ់ ឪពុកគ្នរ់គ ម្ ោះ
សុខ គសង គ្នរ់គកើរគៅឆ្ន ១ំ៩៣៨ គៅភូមិចារអំ្គៅ  ុំគគៀនសាវ យ ស្សុកគគៀនសាវ យ គខរត        
កណាត ល ចាសគ ើយអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ម្ភត យគ្នរ់គ ម្ ោះ? 
ខ៖ ជា គអ្ង ។ 
ក៖ ជា គអ្ង ចាសគ ើយអ្ញ្ច ឹងគរើគ្នរ់គកើរគៅឆ្ន ំណាអ្ ុ៊ុំស្សី គ្នរ់គកើរគៅឆ្ន ំ១៩៣៦គៅភូមិចារ
អំ្គៅ  ុំគគៀនសាវ យ ស្សុកគគៀនសាវ យ គខរតកណាត លជាមួយនឹងឪពុកញដរ។ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់
អ្ ុ៊ុំគរើឪពុករបសអ់្ ុ៊ុំម្ភនឆ្ន ំញខមរជាសរវអ្វីញដរ? 
ខ៖ ឆ្ន ំគថាោះ ។ 
ក៖ ចុោះម្ភត យវ ិ ? 
ខ៖ ម្ភត យខ្ុំឆ្ន ំឆ្ែូវ អូ្...ត្ច ឆំ្ន ំខ្លែ ។   
ក៖ ខ្លែ ចាសឆ្ន ខំ្លល អ្ញ្ច ឹងគរើគៅកនុងជីវរិរបសអ់្ ុ៊ុំ នឹងណា គរើអ្ ុ៊ុំបានចងចាំគៅអ្វីខែោះញដរគៅកនុង
ជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំ នឹងណា ញដលជាការចងចាំនូវអ្វីញដរលអៗញដលម្ភនជាមួយនឹងឪពុកម្ភត យអ្ ុ៊ុំ នឹង
ណា? 
ខ៖ ខ្ុំម្ភនការចងចាំលអៗ ណាស់ជាមួយនឹងឪពុកម្ភត យខ្ុំ នឹងណា គត្ោោះអី្ឪពុកខ្ុំ នឹងណាគ្នរ់
លអណាស់គ្នរ់ស្សលា ់កូនស្សលា គ់ៅៗណាស់ គ ើយម្ភត យខ្ុំវ ិណាគ្នរ់ក៏អ្ញ្ច ឹងញដរត្គ្នន់
ញរគ្នរ់កាចបនតិចគទ ញរគបើបា៉ែខ្ុំវ ិណាគ្នរ់សែរូគទ ញរម្ភត យខ្ុំគ្នរ់កាចណាស់ញរប៉ែុណណឹ ងគទ។ 
ក៖ ចាសលអញមនញទនអ្ ុ៊ុំ អ្ញ្ច ងឹអ្ ុ៊ុំខ្លងជីតាវ ិមតងអ្ ុ៊ុំ គរើជីតាអ្ ុ៊ុំគ្នរ់ម្ភនគ ម្ ោះអ្វីញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ជីតាខ្ុំមិនចាំផង នឹង។ 
ក៖ អ្រ់សាា ល់គ ម្ ោះគទ? 
ខ៖ អ្រ់សាា ល់គ ម្ ោះ អ្រ់សាា ល់ឆ្ន ំញខកំគណើ រអី្ទំងអ្ស់។ 
ក៖ ចាសគ ើយអ្ញ្ច ងឹគរើចាំគ្នរ់សាែ ប់គៅឆ្ន ណំាអ្រ់អ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ អ្រ់ចាំផង នឹងណា មិនដឹងថាគ្នរ់សាែ ប់គពលណាផង នឹង។ចាសឪពុកម្ភត យ ខ្លងម្ភត យខ្ុំក៏  
អ្ញ្ច ឹងឪពុកម្ភត យខ្លងម្ភត យខ្ុំក៏អ្ញ្ច ឹងញដរ មិនដឹងគមតចគទកាល នឹងដូចជាត្បវរតិសាស្រសតវដូចជា
បិទជិរញរមតងអ្រ់ម្ភនសអសីាត ប់គទមិនញដរបានដឹងពីតាពីយាយអី្គទមិនញដរផង នឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឪពុកម្ភត យរបស់អ្ ុ៊ុំមិនញដលបានត្បាប់អី្ពីតាពីយាយអ្ ុ៊ុំគទគណាោះ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនគទ មិនញដលនិយាយអី្គសាោះនិងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រ់ម្ភនគសាោះសូមបញីរគ្នរ់សាែ ប់គពលណាក៏មិនដឹងញដរ? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងញដរ។ 
ក៖ អ្រ់គសាោះបិទជិរឈឹងញរមតងគណាោះ? 



ខ៖ ចាសបិទជិរឈងឹញរមតង នងឹណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់សំណួរបន្ធទ ប់គៅគទៀរសួរថាគរើដូចជាបងបអូនពូមីងជីដូនជីតាឪពុកម្ភត យ
អី្ នឹងណា គរើធ្លែ ប់ម្ភនណាគគគៅរស់គៅឯស្សុកគត្ៅអី្អ្រ់គទអ្ ុ៊ុំស្សី? 
ខ៖ អ្រ់ញដលគទ មិនញដរគទ។ 
ក៖ អ្រ់ញដលម្ភនគទ អ្រ់ម្ភនគទគណាោះអ្ ុ៊ុំស្សី? 
ខ៖ ម្ភនញរបអូនត្បុសខ្ុំមួយគទញដរគៅ។ 
ក៖ គៅត្បគទសណាញដរអ្ ុ៊ុំស្សី? 
ខ៖ គ្នរ់គៅត្បគទសបារងំ។ 
ក៖ ចាស នងឹគ ើយ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់អ្៊ឺ...សត្ម្ភប់សំណួរបន្ធទ ប់មកគទៀរអ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំចាគំទថាកាល
ពីរគកមងមកអ្ ុ៊ុំគរៀនបានថាន ក់ទីប៉ែុន្ធម នញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អូ្...ខ្ុំគរៀនបានថាន ក់ទី៥។ 
ក៖ ថាន ក់ទី៥គៅជំន្ធន់សងាមរស្រសតនិយមហ្នឹង គរើគបើសិនជាមកគត្បៀមមកសងាមឥ ូវហ្នឹងវ ិត្បញ ល
ជាថាន ក់ទី៩គ ើយគមើលគៅគណាោះអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចាសហ្នងឹគ ើយ សងាមហ្នងឹមិនដឹងញដរហ្នឹងណា គ ើយក៏មិនបានដឹងថាជាថាន ក់ទីប៉ែុន្ធម នញដរហ្នឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំ អ្ញ្ច ឹងគបើសិនជាគត្បៀមមកសងាមឥ ូវហ្នឹងវ ិណា ត្បញ លជាទី៨សម័យឥ ូវហ្នឹងគទ
ណា។ចាសអ្ញ្ច ងឹគរើអ្ ុ៊ុំចាំគទថាគរើអ្ ុ៊ុំគរៀនគៅសាលាណាញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្ុំគរៀនគៅសាលាចារអំ្គៅ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគៅហ្នងឹគគោក់ញរសាលាបឋមសិកាគទគណាោះ?ហ្នងឹគ ើយគគោក់ថាសាលាបឋមសិកា
ចារអំ្គៅ ចុោះសត្ម្ភប់អ្នុវទិាល័យវ ិអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្នុវទិាល័យវ ិខ្ុំគៅគរៀនគៅញត្ពកឯងគណាោះហ្នឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំ គរើអ្ ុ៊ុំម្ភនញដលបានគរៀនភាសាបារងំឬក៏ភាសាអ្ង់គគែសឬក៏ភាសាអី្គផសងៗញដរគទ
អ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ញដលគរៀនញរភាសាបារងំ។ 
ក៖ ភាសាបារងំគណាោះ ចាសអ្ញ្ច ឹងគ ើយចុោះអ្ញ្ច ឹងគរើម្ភនភាសាអី្គទៀរគទញដលអ្ ុ៊ុំគចោះគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្ុំគចោះភាសាគវៀរណាមគរៀនអី្បនតិចៗញដរហ្នឹងណា។ 
ក៖ អ្ ុ៊ុំគចោះគវៀរណាមអ្ ុ៊ុំអាចនិយាយបានគត្ចើនគទអ្ញ្ច ឹង គចោះសាត ប់គ ើយអ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំគចោះនិយាយ  
គវៀរណាមគទ? 
ខ៖ ចាសគចោះនិយាយនិងគចោះសាត ប់គ ើយខ្ុំអាចនិយាយគវៀរណាមបានគត្ចើនញដរគរើ។ 
គ : អ្ញ្ច ងឹគចោះសាត ប់គចោះនិយាយគ ើយគចោះសរគសរអ្រ់អ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ សរគសរអ្រ់ សរគសរបានគទញរនិយាយនិងអានបាន។ 



ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំលអញមនញទនអ្ ុ៊ុំគចោះអាននិងគចោះសរគសរបានភាសាបាន២អ្ញ្ច ឹងគណាោះ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំ
ចាំបានដល់ឥ វូ នឹងគណាោះ ។ 
ខ៖ ចាសចាំបានគរើ។ 
ក៖ ចាសភាសាបារងំវ ិគន្ធោះ? 
ខ៖ គមើលបានក៏ប៉ែុញនតបកញត្បមិនបានគទ ចាំបានញដរញរត្គ្នន់ញរភាសាវចាំបានញរបនតិចៗគទ
និយាយមិនបានគទញរត្គ្នន់ញរគមើលអ្កសរគចោះបានខែោះៗ ។ 
ក៖ ចាសត្គ្នន់ញរចាអំ្កសរវគណាោះអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចាសចាំបានខែោះ អ្រ់ខែោះ។  
ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំលអញមនគទគណាោះគចោះបានពីរភាសាគណាោះ ញរត្គ្នន់ញរមិនបានអ្ស់ត្គប់ត្ជុងគត្ជាយ
គណាោះអ្ ុ៊ុំលអញមនញទន? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ អ្ញ្ច ងឹអ្ ុ៊ុំគពលញដរអ្ ុ៊ុំគៅពីគកមង នឹងណា គរើអ្ ុ៊ុំម្ភនកតីស្សថ្ម៉ែចង់កាែ យគៅជាអ្វីញដរអ្ ុ៊ុំគៅថ្លៃ
អ្ន្ធគរគរើអ្ ុ៊ុំចង់គ្វើអី្គគញដរ? 
ខ៖ ខ្ុំណាកាលពីគកមងខ្ុំ នងឹថាចង់កាែ យគៅជាសអីគទខ្ុំគភែចបារ់គៅគ ើយ នឹងណា  នឹងគិរថា
ចង់កាែ យគៅជាអ្នកលក់ដូរម្ភន ក់ឱ្យគព គល គៅកនុងផទោះកនុងសញមបង នឹងណា។ 
ក៖ អូ្...អ្ញ្ច ឹងចង់រកសុីគៅនឹងផទោះ នឹងគណាោះ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖  នឹងគ ើយចង់រកសុគីៅកនុងផទោះ នឹងណា ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំធ្លែ ប់បានគ្វើរបរញស្សចម្ភា រអី្ញដរគទអី្
នឹងគគគទអ្ ុ៊ុំ?  
ខ៖ អ្រ់ញដរគ្វើរបរញស្សចម្ភា រអី្គទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើត្កុមត្គួសាររបសអ់្ ុ៊ុំគ្នរ់គ្វើការងាររកសុីអី្គគញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ត្គួសារខ្ុំកាលជំន្ធន់ នឹងបា៉ែគ្នរ់គ្វើជាទហាន គ ើយខ្ុំគៅផទោះគមើលគកមងៗគមើលកូនគៅអី្    
អ្ញ្ច ឹងឱ្យគ្នរ់គៅ នឹងណា គ ើយដល់ញរ្ំគៅម្ភនត្គួសារមកខ្ុំក៏មកគៅផទោះគទខ្ុំមិនញដលគ្វើអី្
គទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំ គរើអ្ ុ ៊ុំម្ភនចាំគទថាគរើការគរៀបការរបស់អ្ ុ៊ុំវ ិណា គរើអ្ ុ៊ុំស្សីគរៀបការគៅថ្លៃញខឆ្ន ំ
ណាញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ កាលខ្ុំគរៀបការ នឹងឆ្ន ំមួយោន់ត្បាំបួនរយប៉ែុន្ធម នគទគនៀក ដូចជាមុនប៉ែុល ពរមុនអាពរគយើង
 នឹងណា។ 
ក៖ ត្បញ លជាមុនប៉ែុន្ធម នឆ្ន ំអ្ញ្ច ឹងត្បញ លជាឆ្ន ំ១៩៧៣គណាោះ?  
ខ៖  នឹងគ ើយត្បញ លជាឆ្ន ំ៧៣ ៧៤អី្ នឹងណា។ 



ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់សំណួរបនតគទៀរអ្ ុ៊ុំ គរើអ្ ុ៊ុំគរៀបការ នឹងណាគរៀបការគៅណាញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ក៖ គរៀបការគៅឯភនំគព គយើង នឹងណា។ 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរៀបការគៅភនំគព  នឹងញដរគណាោះ? 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ការគរៀបការ នឹងគរៀបចំគោយឪពុកម្ភត យញមនអ្ ុ៊ុំឬក៏ស្សលា គ់្នន គោយចិរត
ឯងញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចាសគោយឪពុកម្ភត យជាអ្នកគរៀបចំឱ្យ នឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើបតីរបសអ់្ ុ៊ុំ នឹងណា គរើអ្ ុ៊ុំធ្លែ ប់សាា លគ់្នរ់ពីមុនមកញដរឬគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចាសបតី នឹងសាា លគ់្នរ់តាំងពីមុនមក សាា ល់ដូចថាគគអ្នកន្ធំឱ្យសាា ល ់នឹងណា គគឱ្យគយើង
សាា ល់គ្នន  មកជួបគយើងក៏គយើងសាា ល់គ្នន គៅ នងឹណា។ 
ក៖ គ ើយអ្ញ្ច ឹងក៏ចាប់គផតើមស្សលា ់គ្នន គៅគណាោះ? 
ខ៖ ចាស នងឹគ ើយ រចួគ ើយក៏ចាប់គផតើមស្សលា ់គ្នន គៅ នឹងណា រួចម្ភត យឪពុកក៏គរៀបចំការឱ្យ
គៅ នឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងក៏គ្នរ់គរៀបចំការឱ្យគៅ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ ៊ុំជួបគ្នន គលើដំបូងគៅណាវ ិញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ជួបគលើកដំបូងគៅជិរផទោះគ្នន ញដរ នឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងផទោះគៅជិរគ្នន ញដរគណាោះអ្ ុ៊ុំ អ្ញ្ច ឹងសាា លគ់្នន តាំងពីគកមងគណាោះ? 
ខ៖ ចាសគៅជិរគ្នន  នឹងណា ញរគ្នរ់ត្គ្នន់ញរមកគលងជាមួយគយើង នងឹណាគត្ោោះគ្នរ់គៅអី្
ភនំគព  នឹងណាញរគ្នរ់មកគលងគយើង នឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងក៏សាា ល់គ្នរ់ចាប់តាំងពីគពល នងឹមកគៅ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងកាលគពលញដលអ្ ុ៊ុំគរៀបការជាមួយនឹងសាវ មី នឹងណា គរើម្ភនបណាណ រការញដរឬគទ? 
ខ៖ ចាសបណាណ រការម្ភន។ 
ក៖ គគផតល់ឱ្យដូចជាអី្គគញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គគផតល់ដូចជាលយុជាកាក់និងដូចជារបស់របរអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ នងឹណា។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយលអញមនញទន អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់អ្ ុ៊ុំការគត្បៀបបគ្ៀបថ្នជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំវ ិ គរើជីវរិ
គពលអ្រីរកាលនិងបចចុបបននកាលគរើម្ភនភាពខុសគ្នន យា៉ែងដូចគមតចខែោះញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្៊ឺ...ខុសគ្នន ឆ្ៃ យណាស់។ 
ក៖ ខុសគមតចញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ វខុសគ្នន វមិនដូចកាលគពលជំន្ធន់គដើមគទ កាល នឹងគយើងវ្ូរធ្លរគយើងមិនពិបាកមិនបិុន
ដូចឥ ូវ នឹងសពវត្គប់ញបបយា៉ែងទំងអ្ស់គយើងខវោះខ្លរ គយើងគ្វើអី្ដូចជាមិនមិនសគត្មចអ្ញ្ច ឹង



 នឹងណា មិនម្ភនលុយ កាលពីសងាមគយើងម្ភនលុយគយើងចង់គ្វើអី្ក៏បានញដរ នឹងណា ចង់គ្វើអី្
ក៏ម្ភនលុយញដរមិនដូចឥ វូ នឹងគទណា។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយដល់គពលឥ ូវ នឹងខវោះខ្លរគណាោះ? 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយ ឥ ូវ នងឹវខវោះខ្លរខ្លែ ំងណាស់។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់សណួំរបនតគទៀរ គរើសត្ម្ភប់មុខមហូបវ ិណាអ្ ុ៊ុំ គរើមុខមហូបអី្គគញដលអ្ ុ៊ុំ
ចូលចិរត ូបជាងគគញដរអ្ ុ៊ុំស្សី?  
ខ៖ ចូលចិរតជាងគគមិនដឹងជាមុខមហូបអី្គគគទ ដូចជាមិនដឹងគទគនៀក។ 
ក៖ ដូចជាស្សលា ជ់ាងគគ នឹងណា គៅកនុងជីវរិ នឹងណាអ្ ុ៊ុំស្សីអ្វីញដរ? 
ខ៖ ចូលចិរតនិងស្សលា ់ជាងគគគ៊ឺសមែរមជូរគត្គឿង នឹងណា។ 
ក៖ សមែរមជូរគត្គឿងគណាោះ ឆ្ៃ  ់ណាស់ណាអ្ ុ៊ុំស្ស ីអ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំស្សីគចោះសមែរមួយ នឹងញដរគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គចោះគរើ គចោះសែរគរើ ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំគចោះសែរមកពីអ្នកណាវ ិញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្ុំគរៀនគ្វើមហូបមកពីម្ភត យខ្ុំ នងឹណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់គពលញដលអ្ ុ៊ុំស្សីទំគនរពីកិចចការងារអី្គផសងៗវ ិណា គរើអ្ ុ៊ុំចូលចិរតគ្វើអី្គគជាង
គគញដរអ្ ុ៊ុំស្សី?  
ខ៖ កិចចការងារអី្ក៏ខ្ុំគ្វើញដរឱ្យញរខ្ុំទំគនរ។ 
ក៖ ចាសអ្វីក៏ចូលចិរតគ្វើញដរគណាោះឱ្យញរអ្ ុ៊ុំទំគនរ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្វីញដរគៅអ្ ុ៊ុំញដលអ្ ុ៊ុំចូលចិរតខ្លែ ំងជាងគគ
ញរមតង នឹងណា? 
ខ៖ ចូលចិរតគ្វើខ្លែ ំងជាងគគញរមតងគ៊ឺគរៀបចំផទោះ នឹងញរមតង នឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ងឹលអញមនញទនគណាោះអ្ ុ៊ុំចូលចិរតគរៀបចំផទោះលអណាស់អ្ ុ៊ុំស្សី ចាសអ្ញ្ច ឹងគពលលញដល
អ្ ុ៊ុំទំគនរពីរការងារផទោះទងំឡាយ នឹងណា គរើអ្ ុ៊ុំចូលចិរតគៅកញនែងកមានតណាជាងគគញដរអ្ ុ៊ុំញដលអ្ ុ៊ុំ
ចូលចិរតគៅជាមួយនឹងត្កុមត្គួសារអ្ ុ៊ុំ នឹងណា អ្ ុ៊ុំញដលអ្ ុ៊ុំចង់គៅបំផុរ នឹងណា គរើអ្ ុ៊ុំគៅណាញដរ
អ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ កញនែងកមានតម្ភនញរចង់គៅមុខវងំមុខអី្អ្ញ្ច ឹង នឹងណា គៅមតងម្ភា លអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ នឹងណា
ចាស។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំចូលចិរតសាត ប់ចគត្មៀងញដរឬគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្ុំចូលចិរតញដរគរើចគត្មៀង។ 
ក៖ គ ើយចូលចិរតណាគគជាគគអ្នកចគត្មៀង? 
ខ៖ អ្នកចគត្មៀងចូលចិរតសាពូនមី ោោ។ 
ក៖ គ ើយអ្ញ្ច ឹងគរើបទគ្នរ់ចូលចិរតសាត ប់បទញាក់ឬក៏បទសង់ទីម៉ែង់ញដរអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ចូលចិរតបទសង់ទីម៉ែង់អី្គៅ នឹងណា។ 
ក៖ ចូលចិរតបទសង់ទីម៉ែង់គណាោះរបសស់ាពូនមី ោោ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់អ្នកចគត្មៀងជំន្ធន់គដើមចូល
ចិរតគ្នរ់គទ គលាកតាសុនិ សុីសាមុរ និងរស់ សរិសីុទា វ ិណាអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចូលចិរតគរើ ចូលចិរតគ្នរ់ណាស់គ្នរ់គត្ចៀងពិគរោះណាស់។ 
ក៖ ចាសគ្នរ់គត្ចៀងពិគរោះណាស់បានជាគគោក់គ ម្ ោះឱ្យថាអ្្ិរជសគមែងម្ភស នឹងណា។ 
ខ៖ ចាសគគគៅគ្នរ់ថាអ្្ិរជសគមែងម្ភស នឹងគ ើយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់អ្ ុ៊ុំវ ិណាអ្ ុ៊ុំ គរើអ្ ុ៊ុំគចោះគត្ចៀងញដរឬគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ កាលពីគដើមគចោះគត្ចៀង ញរឥ ូវ នងឹគភែចអ្សគ់ ើយ នឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើម្ភនគចោះគលងឧបករណ៍រន្តនតីអី្ខែោះញដរឬគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់គចោះគទ ។ 
ក៖ ចុោះសត្ម្ភប់បងបអូនកូនគៅអី្វ ិម្ភនណាគគគចោះញដរអ្រ់អ្ ុ៊ុំស្សីវ ិម្ភនណាគគគចោះគទអ្ ុ៊ុំស្ស?ី 
ខ៖ អ្រ់គទ អ្រ់ម្ភនណាគគគចោះគទ។ 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំស្ស ី គរើអ្ ុ ៊ុំអាចត្បាប់ខ្ុំបានគទគពលញដលជីវរិរបសអ់្ ុ៊ុំស្សីញដរអ្ ុ៊ុំដូចជាជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំស្សី
ញដលបានគកើរគៅជំន្ធន់ប៉ែុល ពរ នងឹណាវ ិណា អ្ ុ៊ុំស្សីគពលញដលអ្ ុ៊ុំគរើអ្ ុ ៊ុំបានជួបត្បទោះនូវគ រុ
ការអី្ខែោះញដរគពលញដលបានគកើរគៅសម័យ នងឹណាអ្ ុ៊ុំស្សី គរើអ្ ុ ៊ុំអាចសគងេបត្បាប់ខ្ុំបានគទអ្ ុ៊ុំស្សី
សគងេបគៅគរឿងអ្ស់ទំង នងឹគៅកនុងជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំបានគទអ្ ុ៊ុំស្សី? 
ខ៖ គៅជំន្ធន់ប៉ែុល ពរខ្ុំបានជួបឧបសគាគត្ចើនខ្លែ ំងណាស់ជួបដូចជាការខវោះខ្លរគ្នម នអី្ ូបចុកអី្
 នឹងណា មិនម្ភនអី្ ូបគទណាម្ភនញរបបរដំ ងូ  ូបបាយអី្មិនម្ភនបាន បូគទម្ភនអី្ម្ភនញរ
បបរដំ ូង នឹងរចួនិងបបរសគយើងទគទ នឹងណាជាមួយគមទស។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹង ិលណាស់គណាោះអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយមិនម្ភនអី្ ូបគទម្ភនញរបបរ នឹងណា អ្រ់ម្ភនអី្ ុំគទម្ភនញរបបរដំ ូង
ជាមួយគមទស នងឹណាមិនម្ភនអី្ញុាំគទចាស។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើម្ភនការលំបាកអ្វីខែោះញដលៗបានគកើរម្ភនគ ើងគៅកនុងរបប នឹងណា អ្ ុ៊ុំស្សក៏ី
ដូចជាឪពុកម្ភត យបងបអូនរបស់អី្ នឹងណា គរើពួកគ្នរ់ម្ភនជួបត្ព៊ឺរតិការណ៍អ្វីខែោះញដរអ្ ុ៊ុំគៅកនុងជំន្ធន់
 នឹងណាអ្ ុ៊ុំស្ស?ី  
ខ៖ គៅកនុងជំន្ធន់ នងឹវគ្នម នគកើរម្ភនត្ពឹរតិការអី្គទ ម្ភនញរគគគិរចង់យកគយើងគៅវយគចាល
 នឹងណា សម្ភែ ប់គចាល នឹងណា គយើងម្ភនអី្គទម្ភនញរខិរខំញកថ្ចនជីវរិគយើង នឹងកំុឱ្យគគយក
គយើងគៅសម្ភែ ប់គចាលញរប៉ែុណណឹ ងឯង នឹងណា។ 
ក៖ ដូចជាអី្គគខែោះញដរអ្ ុ៊ុំ?  



ខ៖ ដូចជាបងបអូនខ្ុំអ្ញ្ច ឹង នងឹណា គគន្ធំគ្នន គ ែ្ ោះត្បញកកគ្នន គៅជិរ នឹងណាគ ើយអ្នកជិរខ្លង
គគចាប់អ្ញ្ច ឹង នងឹណា គគគ ើយគគក៏បានចុោះគៅបតឹងរួចគ ើយគគក៏គៅចាប់យកគយើងយកគៅ
សម្ភែ ប់គចាល ចាសអា នឹងវអ្ញ្ច ឹង នឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគពលញដលជំន្ធន់ នឹង គរើអ្ ុ៊ុំបានគ ើ ម្ភនទិដឋភាពអី្ខែោះញដរអ្ ុ៊ុំញដលបានគកើរម្ភនគ ើង
ណាអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចាសម្ភនៗអាទិដឋភាពញដលគគបានយកមនុសសគៅបា ់គចាលគៅនឹងមុខគយើងភាែ មៗញរមតង
 នឹងណា គ ើ គ ើយគួរឱ្យខ្លែ ចខ្លែ ងំណាសណ់ា។ 
ក៖ អូ្...សាហាវណាស់គ ើយពិបាកញមនញទនគណាោះអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយពិបាកខ្លែ ំងណាស់ណា ពិបាកញមនញទន។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងកាលពីជំន្ធន់ប៉ែុល ពរ នឹងអ្ ុ៊ុំបានគរៀបការរួចគ ើយញមនគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចាសគរៀបការរួចគ ើយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើកូនគៅអ្ ុ៊ុំនិងកូនសាវ មីអ្ ុ៊ុំវ ិគមតចញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ កូនគៅខ្ុំនិងសាវ មីខ្ុំកាល នឹងញបកបតីគៅគត្ោោះអី្បតីគ្នរ់គៅភនំគព គន្ធោះគ្នរ់គ្វើគយគន្ធោះ        
អ្ញ្ច ឹងដល់គពលគនោះគៅគគឱ្យគ្នរ់គៅភនំគព គៅរួចក៏មកខ្ុំគនោះររ់គៅជាមួយកូន នឹងណាញរ
កាល នឹងកូនញរ២ន្ធក់គទ កូន២ន្ធក់ នឹងណាររ់គៅអាបងត្បសុវមួយគ ើយនឹងបអូនស្សីជាមួយ
ញរអាបង្ំ នឹងសាែ ប់បារ់គ ើយ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 
ខ៖ ចាស ! 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំស្ស ីគរើសាវ មីអ្ ុ៊ុំម្ភនបានរួចផុរពីជំន្ធន់ នឹងញដរឬគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចាសគ្នរ់គៅសាែ ប់គៅជំន្ធន់ប៉ែុល ពរ នឹងញដរ នឹងណា ញរមិនដឹងថាជាគៅសាែ ប់គៅទីណា
គទខ្ុំគៅញរខ្ុំគ្នរ់គៅញរគ្នរ់ នឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងញបកគ្នន ញរមតង? 
ខ៖ ចាសញបកគ្នន ញរមតង នឹងណា គគមិនឱ្យគយគច គទអ្នកគៅគ្វើការគៅ នងឹៗរ ូរគគឱ្យគ្វើការ
គៅ នឹងណា រួចដល់គយើងត្បជាជនគយើងររ់គយើងគចោះញរររ់គៅ នឹងណា រួចគ ើយក៏ញបកគ្នន រ ូរ
 នឹងណា រ ូរដល់តាគ្នរ់សាែ ប់ នងឹណា ទល់ញរសពវថ្លៃ នឹងណាចាស។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយមិនដឹងថាជាគ្នរ់គៅណាគទគណាោះអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយមិនដឹងថាជាគៅណាគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ងឹសត្ម្ភប់កូនៗអ្ ុ៊ុំវ ិញដរ នឹងណា គរើពួកគ្នរ់បានឆ្ែងផុររបបប៉ែុល ពរ នឹងទំងអ្ស់អ្រ់
ញដរគទអ្ ុ៊ុំឬក៏គមតចញដរអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ បានឆ្ែងផុររបបប៉ែុល ពរ នឹងទំងអ្ស់គរើប៉ែុញនតត្គ្នន់ញរកូនខ្ុំអាបង នងឹណាវមករស់គៅអី្
ភនំគព  នឹង គៅវមកគៅគៅគ ើយវក៏បានគៅគ្វើការគៅអី្ថ្ល នងឹណា វបានជិោះម៉ែូរូគៅជាមួយ
ពួកម្ភ៉ែកវ នឹង គៅណាជិោះម៉ែូរូគៅជាមួយពួកម្ភ៉ែកគៅក៏វ នឹងណាក៏ម្ភនគត្គ្នោះថាន ក់ចរចរណ៍ក៏
បានសាែ ប់គៅ នងឹគ ើយអាយុ២៥ឆ្ន ំ អាយុ២៥ឆ្ន ំ នឹងណាសាែ ប់បារ់គៅគ ើយគៅសល់ញរអាបង
បងរបស់ស្សីញណរ គ ើយរល់ថ្លៃគនោះម្ភនត្បពនារស់គៅអី្ឈួក នឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ងឹអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់ដូចជាគរើអ្ ុ៊ុំម្ភនអារមមណ៍យា៉ែងគមតចញដរគៅគពលញដរអ្ ុ៊ុំបានរួចផុរអាយុជីវរិ
គៅកនុងរបបប៉ែុល ពរ នងឹណា គរើអ្ ុ៊ុំម្ភនអារមមណ៍យា៉ែងគមតចញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចាសខ្ុំម្ភនអារមមណ៍ថាខ្ុំពិរជាសបាយចិរតខ្លែ ំងណាស់ នងឹណាញដលបានរស់រនម្ភនជីវរិ
មកបានរស់គៅគៅកនុងជំន្ធន់គនោះវ ិ នឹងណា មកគៅកនុងជំន្ធន់សនតិភាពគនោះ នឹងណាគ ើយមិន
ញដលនឹកសាម នដល់ផងណាថាម្ភនថ្លៃគនោះ ញដលបានរស់គៅដល់បានជំុកូនជំុគៅអី្ទំងអ្ស់គ្នន
 នឹងណាចាសសាម នមិនដល់គទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើដូចជាអ្ ុ៊ុំអាចគត្បៀបបគ្ៀបពីអារមមណ៍របស់អ្ ុ៊ុំវ ិណា គពលញដរដឹងថាស្សុក
បានញបកពីរួចពីគសចកតីសាែ ប់ នឹងណា  នឹងគ ើយអ្ ុ៊ុំ គរើអ្ ុ ៊ុំម្ភនអារមមណ៍គមតចញដរអ្ ុ៊ុំគៅកនុងដូងចិរត
 នឹងណាអ្ ុ៊ុំ?  
ខ៖ គៅកនុងដូងចិរត នឹងដូចថាអ្រគអ្ើយអ្រ សបាយគៅកនុងចិរត នងឹញរមតង នងឹណា គ ើយនឹកគិរ
ថាបានរស់រនម្ភនជីវរិមតងគទៀរគ ើយរួចផុរពីគសចកតីសាែ ប់គ ើយថាអ្រគអ្ើយអ្រ នឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំបន្ធទ ប់ពីញបកពីរបរប៉ែុល ពរ នឹងមកវ ិ នឹងណា គរើអ្ ុ៊ុំគៅម្ភនសល់សាច់ញារិណា
ខែោះញដលអ្ ុ៊ុំញដលបានរសគ់ៅបានមកដល់សពវថ្លៃ នឹងណាអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ បងបអូនខ្ុំគណាោះ?  
ក៖ ចាស នឹងគ ើយអ្ ុ៊ុំ។  
ខ៖ គៅសល់គរើ សល់បានញរ៤ ៥ន្ធក់ នឹងណា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ សល់ញរ៤ ៥ន្ធក់ នឹងណា វគៅគដើរកាលគពលញដលគគវយចូល នឹងណា ររ់ជំុគ្នន  នងឹណា
ដល់គពលញដលញបកវ ិក៏ញបកគ្នន អ្ស់គៅ ញបកញខ្កគ្នន អ្ស់គៅ នឹងណា ញចកផែូវគ្នន អ្ស់គៅ នឹង
ណា។ 
ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់អ្ ុ៊ុំវ ិណាគច ពីរបរប៉ែុល ពរ នឹងមកណាអ្ ុ៊ុំ គរើអ្ ុ៊ុំស្សីត្បកបរបរអ្វី
គដើមបីសត្ម្ភប់ចិញ្ច ឹមជីវរិញដរអ្ ុ៊ុំស្សី? 
ខ៖ កាលគពលញដលរចួអាពរមកវ ិខ្ុំក៏បានគៅគ្វើចុងគៅឱ្យគគ។ 
ក៖ ចាស! 



ខ៖ គ្វើចុងគៅឱ្យគគគ ើងរប់សិបឆ្ន ំគណាោះទល់ញរមកដល់ឥ ូវ នឹងគទបានខ្ុំបានសត្ម្ភកមក
ឥ ូវ នឹងគទញដលមិនបានគ្វើចុងគៅ នឹងណាចាស។ 
ក៖ ចាស នងឹគ ើយ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់ជីវរិរបសអ់្ ុ៊ុំវ ិញដលអ្ ុ៊ុំចងចាំជាងគគបំផុរគៅកនុងជីវរិរបស់
អ្ ុ៊ុំ នឹងណា ញដលពិគសសជាងគគការគកើរទុកេឬក៏សបាយរកីរយ គរើមួយណាញដរអ្ ុ៊ុំចងចាជំាងគគ
ញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចាសចងចាំជាងគគបំផុរ នឹងម្ភនញរជំន្ធន់ប៉ែុល ពរគទណាញរចាំជាងគគគន្ធោះពួកវគ្វើទុកេបុក
គមន គយើងខ្លែ ំងណាស់ណាទំរញំរគយើងបានរួចផុរម្ភនជីវរិទលម់កដល់សពវថ្លៃ នឹងណាគ ើយ
គពលញដលបានរចួផុរជីវរិវ ិគយើងអ្រខ្លែ ំងណាស់។ 
ក៖ ចាស នងឹគ ើយអ្ ុ៊ុំលអញមនញទនអ្ ុ៊ុំ  នឹងគ ើយខ្ុំបានដឹងថាអារបរមួយ នងឹវបានគ្វើឱ្យត្បជាជន
ញខមរគយើងពិបាកណាស់ ភាគគត្ចើនត្បជាជនញខមរជំន្ធន់ នឹងគ៊ឺពួកគ្នរ់លំបាកខ្លែ ំងញមនញទនគណាោះអ្ ុ៊ុំ 
ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគត្កាយគពលញដលអ្ ុ៊ុំស្សីគរៀបការជាមួយសាវ មីរបសអ់្ ុ៊ុំស្ស ី គរើអ្ ុ៊ុំស្សទីទួលកូនត្បុស
ស្សីប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញដរអ្ ុ៊ុំស្សីញដលជាចំណងថ្ដណាអ្ ុ៊ុំស្សី? 
ខ៖ ទទួលបាន២ន្ធក់ ម្ភនញរ២ន្ធក់គទ ២ន្ធក់។ 
ក៖ ញរ២ន្ធក់គទគណាោះ? 
ខ៖ ចាសម្ភនកូនញរ២ន្ធក់ នឹងគទ រចួគ ើយក៏ជគមែៀសគៅ នឹងណា ញរ២ន្ធក់ នឹងណារ ូរទល់
មកដល់សពវថ្លៃ នឹងណា រ ូរដលញ់រ្ំអាយុ២៥ឆ្ន ំ នឹងណាបានសាែ ប់ចាស។ 
ក៖ កូនបគងាើរណាអ្ ុ៊ុំម្ភនញរ២ន្ធក់គទ? 
ខ៖  នឹងគ ើយចាសកូនបគងាើរ នឹងម្ភនញរ២ន្ធក់ នឹងគទ ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើពួកគ្នរ់ម្ភនគ ម្ ោះអី្ខែោះញដរអ្ ុ៊ុំស្សី? 
ខ៖ គ ម្ ោះសុខ ផាណា និងសុខ ផាណាក់ ។ 
ក៖ ចុោះបងរញីណរវ ិអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ រញីណរ នឹងបានបតីគត្កាយ គ ើយបានបតីគត្កាយ នឹងមួយរយៈ នឹងខ្ុំគមើលគៅគ្នរ់ នឹងគមើល
គៅគ្នរ់ក៏គ្នម នគអ្ើរគពើរខំរកសុីអី្ចិញ្ច ឹមជីវរិគយើង នឹងណា គ្នរ់គិរញដរខែួនគ្នរ់អី្ខែួនគ្នរ់ខ្ុំក៏ញលង
គ្នរ់គៅ។ 
ក៖  ុ៊ឺ...អ្ញ្ច ឹងគរើបតីគត្កាយអ្ ុ៊ុំ នឹងការគ ើយម្ភនកូនប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញដរអ្ ុ៊ុំស្សី? 
ខ៖ អ្រ់គទខ្ុំមិនបានការគទ ខ្ុំស្សលា គ់្នន  នឹងគ ើយក៏បានរញីណរមួយ នងឹណា ។ 
ក៖ បានញរមួយ នឹងគទៀរ អ្ញ្ច ឹងសរុបទំងអ្ស៣់គណាោះអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចាស នឹង គ ើយ៣ នងឹ។ 
ក៖ ចាស៣ន្ធក់ ត្បុស២ ស្ស១ី ។ 
ខ៖ ចាសត្បុស២ ស្សី១ នឹង។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់សាវ មីអ្ ុ៊ុំសាវ មីទី១អ្ ុ៊ុំគ្នរ់ម្ភនគ ម្ ោះអី្ញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ សាវ មីទី១ខ្ុំគ្នរ់គ ម្ ោះអី្គទគនៀក គ្នរ់គ ម្ ោះសុខ គសង ។ 
ក៖ ចុោះដល់ទី២? 
ខ៖ ទី២គ្នរ់គ ម្ ោះគៅ ឡាង។ 
ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់បតីទី១ គរើគ្នរ់ម្ភនអ្រតចរកិលកេណៈញបបណាញដរអ្ ុ៊ុំស្សី? 
ខ៖ គ្នរ់ម្ភនអ្រតចរកិសភុាពរបសារណាស់ បតីទី២ នឹងក៏អ្រ់អី្ញដរ ក៏ប៉ែុញនតគ្នរ់ចុងគត្កាយ នឹង
គ្នរ់ដូចថាគ្វើឱ្យគយើងអ្សស់ងឃឹមគៅកនុងជីវរិគយើ នឹងណា ដូចថាគ្នរ់មិនបានរកសុីចិញ្ច ឹមគយើង
ចិញ្ច ឹមកូនចិញ្ច ឹមគៅអី្គទខ្ុំខចិលគិរ ខ្ុំក៏គិរញរខែួនខ្ុំគៅ ទល់ញរមកដលស់ពវថ្លៃ នឹងគៅ នឹង
ណា។ 
ក៖ ចាសគ ើយអ្ញ្ច ងឹគរើគ្នរ់គៅរស់គទអ្ ុ៊ុំសពវថ្លៃ នឹងណា? 
ខ៖ គ្នរ់គៅរស់ដលស់ពវថ្លៃ នឹងញដរគរើ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយអ្ញ្ច ឹងសពវថ្លៃគរើអ្ ុ៊ុំត្បកបរបរអី្គគញដរអ្ ុ៊ុំស្សី? 
ខ៖ ខ្ុំអ្រ់ម្ភនគ្វើអី្គគផង នឹងណា ខ្ុំគៅញរផទោះ នងឹណា។ 
ក៖ គៅផទោះកូនជាអ្នកចិញ្ច ឹមវ ិ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំម្ភនកូន នឹងណា គរើអ្ ុ៊ុំម្ភនបានឱ្យពួកគ្នរ់បានគៅគរៀន
គទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ បានឱ្យគៅគរៀនគរើ គរៀនបានទំងអ្ស់់គ្នន  នឹងណា ញរគរៀនវមិនបានគត្ៅត្ជោះអី្គទមិនបាន
គត្ចើននឹងគគគទ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើមូលគ រុអី្ញដរបានជាអ្ ុ៊ុំស្សីឱ្យកូនគៅគរៀន? 
ខ៖ ចាសខ្ុំឱ្យវគៅគរៀន នឹងចង់ឱ្យវគចោះអ្កសរគចោះអ្កសរ នឹងគគគៅ នឹងណា គពលញដលគយើងគៅ
ណាគៅម្ភនការគចោះដឹងសាា ល់គគសាា ល់ឯងដឹងខុសដឹងត្រូវកំុឱ្យវមិនដឹងខុសដឹងត្រូវ  នឹងគ ើយ
មិនសាា ល់គគសាា ល់ឯងអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ នងឹណា។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់អ្ ុ៊ុំគរើគ រុអ្វីបានជាអ្ ុ៊ុំឱ្យកូនគៅគរៀន?  
ខ៖ ចាសខ្ុំឱ្យកូនគៅគរៀន នឹងគោយសារញរខ្ុំចង់ឱ្យកូន នឹងវគចោះអ្កសរ កំុឱ្យវអ្រ់គចោះអ្កសរឱ្យវ
គចោះអ្កសរ នងឹគគ គយើងគៅណាគៅគយើងគចោះវងាយស្សួល គបើគយើងគចោះអ្កសរមិនបានអី្គៅណាក៏
គយើងសាា ល់ផែូវញដរ  នឹងគ ើយកំុឱ្យគៅមិនសាា លផ់ែូវញដរណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់អ្ ុ៊ុំ គរើរគបៀបគដើមបីអ្ ុ ៊ុំចិញ្ច មឹនិងរគបៀបអ្ប់រញំលរការកូន គរើអ្ ុ៊ុំគ្វើរគបៀបណា
ញដរអ្ ុ៊ុំស្សី? 
ខ៖ ខ្ុំរល់ថ្លៃ នងឹ ខ្ុំចិញ្ច ឹមវ នឹងណា ខំត្បឹងញត្បងចិញ្ច ឹមកូន នងឹណានិងខំរកសុីចិញ្ច មឹកូន នឹង
ណាគដើមបីឱ្យវបានលុយគៅគរៀនសូត្រ ឱ្យវបានគចោះដឹង នឹងគគ នឹងណាគត្ោោះ...។ 
ក៖ គត្ោោះអី្ញដរអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ គត្ោោះថាគយើង នងឹវត្ក គ ើយញរគយើងត្រូវញរខិរខំគរៀនសូត្រឱ្យគដើមបឱី្យវលៃង់គមែ  នឹងណា
ឱ្យវគចោះដឹងទុកសត្ម្ភប់គៅថ្លៃគត្កាយ។ 
ក៖  ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ងឹអ្ ុ៊ុំគរើត្រូវគ្វើគមតចគដើមបឱី្យត្កុមត្គូសាររបស់អ្ ុ៊ុំម្ភនសុភមងាល? 
ខ៖  ចាសម្ភនគ្វើគមតចម្ភនញរគយើងខំអ្ប់រកូំនគយើង នឹងណា អ្ប់រឱំ្យវលអ ឱ្យវគដើរញរផែូវលអឱ្យវ
គគ្នរពត្ពោះ ឱ្យវគជឿគលើត្ពោះគដើមបីឱ្យជីវរិរបស់ពួកវ នឹងណាគៅមុខគៅវបានលអ នឹងណា 
ត្បគសើរជាងញដលវរស់គៅសពវថ្លៃ ញដលវមិនបានគជឿគលើត្ពោះ នឹងណា។ 
ក៖ ចាស នងឹគ ើយលអញមនញទនអ្ ុ៊ុំ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់អ្ ុ៊ុំវ ិគរើអ្ ុ ៊ុំគ្វើដូចគមតចញដរអ្ ុ៊ុំគដើមបីឱ្យត្គួសាររបស់
អ្ ុ៊ុំម្ភនសុភមងាល នឹងណាអ្ ុ៊ុំស្សី?   
ខ៖ ខ្ុំរល់ថ្លៃ នឹងណា ខ្ុំគៅសល់ញរ២ន្ធក់ញម៉ែកូនគទ ប៉ែុញនតខំត្បឹងរកម្ភនសុីអ្រ់សុគីចោះញរខំគដើមបី
កូនគដើមបីញរគៅ នឹងណា ខំត្បឹងគ្វើអំ្គពើលអ នឹងគៅ នឹងណា ខំគជឿគលើត្ពោះគៅគ ើយគគ្នរពត្ពោះ
គៅ នឹងណានិងគៅត្ពោះវហិារជាគរៀងរល់អាទិរយគៅគដើមបីឱ្យគយើង នឹងបានពរពីត្ពោះអ្ងាផង នឹង
ណាចាស។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់មួយគទៀរណាអ្ ុ៊ុំគបើសនិជាគៅកនុងត្កុមត្គួសារនីមួយៗញរងញរម្ភនបញ្ញហ
គ ើយអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំរល់ថ្លៃ នឹងណា គបើសិនជាគៅកនុងត្កុមត្គួសាររបស់អ្ ុ៊ុំម្ភនបញ្ញហ អ្វីមួយញដលបាន 
គកើរម្ភនដំគណាោះស្សាយញបបណាអ្ ុ៊ុំគដើមបីជួយដល់ត្គួសាររបសអ់្ ុ៊ុំណាអ្ ុ៊ុំ គដើមបីគ្វើឱ្យត្គួសាររបស់
អ្ ុ៊ុំបានត្បគសើរបានណាអ្ ុ៊ុំ គរើអ្ ុ ៊ុំម្ភនវ ី្ ីអ្វីខែោះញដរអ្ ុ៊ុំគដើមបីគ្វើការគោោះស្សាយណាអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ម្ភនវគចោះញរម្ភនគ ើយញរគបើសិនជាម្ភនបញ្ញហ ្ំគពកគៅក៏មិនថានឹងត្រូវគ្វើគមតចញដរគទ នឹង
ណាគបើសិនជាបញ្ញហ បនតិចបនតួចគៅគចោះញរឆ្ក់គគបនតិចបនតូរអី្គ ើយ នឹងណា គយើងគចោះញរគដើររក
វ ិ្ ីឆ្ក់កគណត ៀរគគគៅ នឹងណា ខចីលុយខចីកាក់គគអី្បនតិចបនតួចគៅ នឹងណាទិ ថាន ទិំ សងាូវអី្
គដើមបីឱ្យវគលបគៅ នឹងណា ញរគបើគយើងជាគយើងត្រូវការអី្ញដលវជាគរឿង្ំដំុអី្ នឹងណាវមិនម្ភន
គទម្ភនញរគយើងគៅគសនើរសុពីំត្ពោះវហិារគទណាបានគកើរ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់ដូចជាគៅកនុងត្កុមត្គសួារអ្ ុ៊ុំវ ិណា គៅគពលញដរម្ភនគគគ ែ្ ោះត្បញកក
គ្នន វ ិគរើអ្ ុ ៊ុំដូចជាម្ភនគពលខែោះម្ភនោកយសមតីរូចសមតី្ំោក់គ្នន គ ើយញមនគទអ្ ុ៊ុំ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ ៊ុំម្ភនវ ី្ ី
អី្ខែោះញដរគដើមបីគ្វើការគោោះស្សាយ នឹងណា អ្ ុ៊ុំគៅគពលញដលម្ភនោកយសមតីទំងអ្ស់ នឹងគកើរ
គ ើង នឹងណា គដើមបីចង់ឱ្យបញ្ញហ ទងំអ្ស់ នឹងអាចគោោះស្សាយបានកំុឱ្យម្ភនបញ្ញហ ទំងអ្ស ់នងឹ
គកើរគ ើងបាន នឹងណា? 
ខ៖ ត្គសួាររបស់ខ្ុំដូចជាមិនញដលម្ភនការគ ែ្ ោះត្បញកកគ្នន ផង នឹងណា មិនញដលគចោះថាម្ភន
គ ែ្ ោះត្បញកកគ្នន គ ើងគទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងលអញមនញទនអ្ ុ៊ុំ លអខ្លែ ំងណាស់អ្ ុ៊ុំស្សី។ 



ខ៖ ម្ភនញរត្គ្នន់ញរទស់សមតីគ្នន បនតិចបនតួច នឹងណានិងត្បញកកគ្នន អី្បនតិចបនតួច នឹងណា ញរខ្ុំក៏
សងារ់គៅ នឹងណា គត្ោោះគពលញដលខ្ុំអ្្ិោឋ នវអាចគ្វើឱ្យខ្ុំ នងឹវសៃប់ចិរតនិងម្ភនសនតិភាពគៅ
កនុងចិរតកំុឱ្យខ្ុំ នងឹគិរគត្ចើនគពក កំុឱ្យខឹង នឹងគគ។ 
ក៖ ចាសលអញមនញទនអ្ ុ៊ុំស្សីគោយសារអ្ ុ៊ុំស្សីម្ភនវ ី្ ីសាស្រសតមួយ នងឹពិរជាលអញមនញទនអ្ ុ៊ុំ
គោយសារគៅគពលញដលមនុសសម្ភនសនតិភាពគៅកនុងគចោះគ៊ឺថាគ្វើអី្និងឆ្ប់គោោះស្សាយបញ្ញហ
ទំងគន្ធោះបានលអខ្លែ ំងណាស់ គ៊ឺថាគ្វើអី្គចោះអ្រ់្មរ់គ ើយនឹងអាចត្ទំត្ទនិងបញ្ញហ ទងំអ្ស់ នឹង
បានទំងអ្ស់ នងឹណាចាស ។ 
ខ៖ ចាសខ្ុំញរងញរអ្្ិោឋ នជាគរៀងរល់ថ្លៃនិងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំស្ស ីគរើត្កុមត្គួសារម្ភនអ្រថន័យយា៉ែងណាចំគោោះអ្ ុ៊ុំស្សី នឹងណាអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ម្ភនអ្រថន័យចំគោោះត្កុមត្គួសារខ្ុំគទោះបីជាម្ភនញរ៣ន្ធក់ក៏ពិរញមនញរដូចថាវម្ភនសនតិភាព
ខ្ុំណាស់គៅកនុងចិរតមិនម្ភនកងវោះអី្គទចង់ ូបៗគៅមិន ូបក៏មិន ូបគៅ ចាសញចកគ្នន  ូបគៅ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងពិរជាលអខ្លែ ំងញមនញទនអ្ ុ៊ុំ អ្ញ្ច ងឹអ្ ុ៊ុំគរើអ្ ុ ៊ុំម្ភនដំបូន្ធម នអី្គគខែោះញដរអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់ទុកឱ្យ
កូនគៅរបស់អ្ ុ៊ុំ នឹងណាអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចាសខ្ុំម្ភនដំបូងម្ភនថាចង់ផាត ំគផ្ើរថាទុកសត្ម្ភប់កូនចុងគត្កាយថាសត្ម្ភប់កូនៗទំងអ្ស់គ្នន
 នឹងថាគៅថ្លៃមុខថ្លៃគត្កាយគៅណាកូន កូនត្រវូគជឿជាក់គៅគលើត្ពោះណាកូន ត្រូវគចោះស្សលា  ់
ត្ពោះណាកូន ត្រូវគចោះគគ្នរពត្ពោះគត្ោោះថាបញ្ញា រតិត្ពោះ្ំខ្លែ ំងណាស់ណា កូនត្រូវគ្វើយា៉ែងណាគដើមបី
កំុគ្វើឱ្យត្ពោះខ្្លល់ណាកូន នឹងណា កូនគ្វើគមតចឱ្យម្ភនសុខសនតិភាពគៅកនុងចិរតរបស់គយើង នឹង
ណាកំុឱ្យម្ភនចិរតខ៊ឺងសមាលគៅកនុងចិរត កំុគចោះញរគដើរខឹងអ្នកគនោះខឹងអ្នកគន្ធោះអី្ នឹងចាស។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងមួយសំណួរគនោះជាសណួំរចុងគត្កាយ គរើអ្ ុ៊ុំម្ភនបទពិគសា្ន៍អ្វីញដលលអៗគៅកនុង
ជីវរិក៏ដូចជាដំបូន្ធម នសត្ម្ភប់ទុកឱ្យគកមងជំន្ធន់គត្កាយបានសាត ប់ គត្ោោះអ្វីទំងអ្ស់ញដលអ្ ុ៊ុំបាន
និយាយនឹងទុកសត្ម្ភប់ឱ្យពួកគ្នរ់សាត ប់ណាអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចាសខ្ុំម្ភនៗបទពិគសា្ន៍ចុងគត្កាយថាចង់ត្បាប់កូនៗជំន្ធន់គត្កាយថាឱ្យកាន់ឱ្យជាប់នូវចិរត
ខែួនឯងថាឱ្យគចោះស្សលា ់ខែួន ឱ្យគចោះគមើលខែួនឯង ឱ្យគចោះគគ្នរពត្ពោះ ឱ្យគចោះគគ្នរពអ្នកជិរខ្លង 
ឱ្យគចោះស្សលា ់អ្នកជិរខ្លង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំបានគ្វើអ្ញ្ច ឹងញមនគទអ្ ុ៊ុំ?  
ខ៖ ចាស! 
ក៖ អ្ញ្ច ងឹគៅគពលញដលអ្ ុ៊ុំម្ភនបទពិគសា្ន៍មួយ នឹងអ្ញ្ច ឹងគៅ គរើអ្ ុ៊ុំរស់គៅគោយគមតចគៅ      
អ្ញ្ច ឹងគៅអ្ ុ៊ុំ គៅគពលញដរអ្ ុ៊ុំបានរសគ់ៅញដរគ្វើនូវអ្វីញរលអៗអ្ញ្ច ឹងគៅ នឹងណាអ្ ុ៊ុំ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកជិរ
ខ្លងគ្នរ់យា៉ែងគមតចញដរអ្ ុ៊ុំ?  



ខ៖ អ្ញ្ច ឹងគៅអ្នកជិរខ្លងគគស្សលា ់គយើងត្គប់ៗគ្នន  នឹងណា គគមិនសអប់មិនអី្គយើងគទណាញរខ្ុំ
មិនគចោះថាអាគ អា ូអី្គទណា មិនញដលម្ភនត្បញកកគ ែ្ ោះអី្គទណាមិនធ្លែ ប់ទល់ញរគសាោះ     
ចាស។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្រគុណគត្ចើនញមនគទណាអ្ ុ៊ុំស្សីញដលដូចជាការញដលអ្ ុ៊ុំបានផាត ំគផ្ើរទូន្ធម នញដលទុក
សត្ម្ភប់កូនគៅអ្ ុ៊ុំជំន្ធន់គត្កាយៗគទៀរ នឹងណាអ្ ុ៊ុំស្សី ញដលម្ភនដំបូន្ធម នដល់លអទុកសត្ម្ភប់កូន
គៅអ្ ុ៊ុំជំន្ធន់គត្កាយ នឹងណា។ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្រគុណខ្លែ ំងញមនញទនណាអ្ ុ៊ុំញដលអ្ ុ៊ុំស្សីបានស ការ
ជាមួយន្ធងខ្ុំញដលបានបគងាើរអំ្ពីត្បវរតិត្បជាជនញខមរគ ើងវ ិអ្ញ្ច ងឹ នឹងណា គ ើយអ្វីៗទំងអ្ស់
នឹងទុកសត្ម្ភប់កូនគៅជំន្ធន់គត្កាយរបស់អ្ ុ៊ុំបានដឹងនិងសាត ប់ញដលបានរកាទុកេគៅកនុងគវសាខ្លង
គលើរបស់សកលវទិាប ី វ៉ែយ យ ូញដលខ្ុំបានត្បាប់អ្ ុ៊ុំខ្លងគលើ នឹង អ្រគុណគត្ចើនណាអ្ ុ៊ុំស្សី។ 
ខ៖ ចាសអ្រគុណ៕ 
 


