
លោកយាយ សន យយ៉ែម គឺគាត់លកើតមកកនុងត្តកូលអ្នកកសិករល្វើយរសចម្កា រ ល ើយគាត់បាន 
រស់លៅជាមួយឪពុកម្តា យ នឹងបងបអូនលោយសខុសានា លៅកនុងសងគមយែលលសាចត្គប់ត្គង 
ល ើយគាត់បានលរៀបការលៅឆ្ន ាំ១៩៧០ ល ើយក៏ម្តនការរបបលន់នល់ទម្កា ក់សលមាចបានចូល 
មកល ើយគាត់ពុាំសូវជួបលរឿងលាំបាកខ្ល ាំងលទ លោយសារគាត់រស់លៅជនបទ។ របបលន់ នល ់
បានបញ្ច ប់ល ើយប៉ែុលពតបានចូលមក ល ើយជីវតិរបស់គាត់គឺជួបលរឿងយែលអាត្កក់ កូនម្តន 
កូនខចីលៅកនុងរបបល ោះ ល ើយបាីរបស់គាត់លគឱ្យលែើរលៅចល័តបាត់។ ឪពុករបសគ់ាត់ត្តូវលគ 
យកលៅសម្តល ប់លោលលោយសារពួកប៉ែុលពតថាគាត់លៅសល់កមមសិទធ ត្កាស់ល ើយកមមសិទធ 
ត្កាស់ល ោះគឺគាត់ត្គាន់យតចង់ឱ្យលគាសុីលមម ឱ្យយអអត ល ើយពួកប៉ែុលពតយកគាត់លៅសម្តល ប់ 
លៅ។ ល ើយគាត់បានលរៀបការម្តនកូន១១ ក់ ល ើយគាត់តស ូចិញ្ច ឹមកូនរ ូតមក ល ើយ 
ឥឡូវគាត់រស់លៅជាមួយកូនលោយសខុសានា។ 
 

ការសម្ភា សរបសល់ោកយាយ សន យយ៉ែម 
ក៖ អ្នកសម្កា សល ម្ ោះ យ ៉ែម សុគ ធ  ខ៖ អ្នកត្តវូលគសម្កា សល ម្ ោះ សន យយ៉ែម 

 
ក៖ អូ្លខ! ចឹងជាែាំបូង ងខ្ុាំសូមយលលងអ្ាំណរគុណែល់លោកយាយ យែលបានអ្នុញ្ញា តឱ្យខ្ញុំ 
ល្វើការសម្កា សលៅកនុងថ្លៃលនោះ ល ើយ ងខ្ុាំល ម្ ោះយ ៉ែម សុគ ធ ពីត្បវតាិរបស់លោកយាយលៅ 
កនុងថ្លៃលនោះ លែើមបីទុកឱ្យកូនលៅជាំ ន់លត្កាយបានសាគ ល់អ្ាំពីជីវត្បវតាិរបស់លោកយាយ អ្ាំ ពីស
ម្លាងថាលតើលោកយាយម្តនជីវត្បវតាិ និង សម្លាងពិល ោះយា៉ែងណាចឹង។ ចឹងថ្លៃលនោះពួកលយើង 
ល្វើការសម្កា សលៅកនុងថ្លៃទី១៨យខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ ល ើយការសម្កា សលនោះគឺលៅកនុងភូមិឃុាំអី្លគ 
យែរលោកយាយ? 
ខ៖ ភូមិបយងអក រសកុពាមជរ ឃុាំសាវ យល ល្ ោះ រសុកពាមជរ លខតាថ្ត្ពយវង។ 
ក៖ ចឹងលោកយាយ លតើលោកយាយល ម្ ោះលព ល ម្ ោះអី្លគយែរ? 
ខ៖ ខ្ុាំល ម្ ោះ សន យយ៉ែម។ 
ក៖ សម្រម្កប់ឆ្ន ាំលនោះអាយុប៉ែុ ម នល ើយ? 



ខ៖ ខ្ុាំ៦៤។ 
ក៖ ចាស! ចឹងលោកយាយលកើតលៅកនុងថ្លៃយខឆ្ន ាំណាយែរ អាចលមើលលៅកនុងអ្តាសញ្ញា ណប័ណ្ណ
ចឹងហា៎? 
ខ៖ ខ្ុាំែឹងយតឆ្ន ាំយខមរ ឆ្ន ាំយខមរខ្ញុំលកើតឆ្ន ាំមយម។ 
ក៖ មយម ចាស! ចឹងសម្រម្កប់លៅកនុងអ្តាសញ្ញា ណប័ណ្ណ លោកយាយលកើតលៅកនុងថ្លៃទី១៤ យខ 
០៧ ឆ្ន ាំ១៩៥៣។ លៅកនុងឃុាំប ា យចត្កី រសុកត្ពោះលសាច លខតាថ្ត្ពយវង។ ចឹងចឹងសម្រម្កប់ទីលាំ 
លៅសពវថ្លៃគឺលៅលខតាថ្ត្ពយវងយែរ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ចឹងលោកយាយសម្រម្កប់លោកយាយម្តនបងបអូនប៉ែុ ម ន ក់? 
ខ៖ បងបអូនខ្ញុំ៩។ 
ក៖ ៩! រសីប៉ែុ ម នត្បុសប៉ែុ ម នយែរ? 
ខ៖ លៅរសី៤ៗលៅត្បសុ១។ 
ក៖ ចាស! ប៉ែុយនាលបើសិន ប់ទាំងសាល ប់។ 
ខ៖ ហ្អ៎! ត្បុស២។ 
ក៖ ចឹងលបើ ប់ទាំងសាល ប់ទាំងរសរ់សីប៉ែុ ម នត្បុសប៉ែុ ម នសរុបទាំងអ្ស់? 
ខ៖ សាល ប់អ្ស់រសីមួយត្បុសមួយ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ សាល ប់ល ោះល ម្ ោះសន លយឿនមួយ ល ម្ ោះសន ខនមួយ ល ើយលៅរស់នឹងសន ឯម សន 
យយ៉ែម សន យាាំ សន ខុន សន ខ្។ 
ក៖ ចឹងសម្រម្កប់លោកយាយជាកូនទីប៉ែុ ម នវ ិ? 
ខ៖ សន ត្ទី។ ខ្ុាំកូនទី៣។ 
ក៖ ចាស! ចឹងលោកយាយោាំសាច់លរឿងអី្លគខលោះជាមួយនឹងបងបអូនយែរ? លតើលៅពីលកមងធ្លល ប់ 
លលងអី្ជាមួយគាន ឬក៏ែល់ ា្ំល ើយធ្លល ប់លែើរលៅណាលៅណីជាមួយគាន អី្អ្ត់? 



ខ៖ អ្ត់ម្តនអ្នុសាវរយីអី៍្លទ ខ្ុាំបងបអូនខ្ុាំមិនយែលល ល្ ោះមិនយែលទស់គាន លទ រសឡា ់គាន  
ណាស់បងបអូនខ្ុាំ។ទល់យតយម៉ែឪសាល ប់អ្ស់ល ើយ បងបអូនខ្ុាំគាម នយែលល ល្ ោះគាម នយែលទស់គាន  
អី្លទ។ ខ្ុាំត្គាន់ថាលបើអ្ត់ពីខ្ុាំលៅយតាផ្ា ាំកូនៗលៅខ្ុាំអី្លត្កាយ នឹង ឱ្យល្វើែូចយម៉ែរសឡា ់បងបអូន 
យម៉ែចឹងកុាំឱ្យកូនល ល្ ោះទស់អី្យទងគាន  លត្ពាោះកុាំឱ្យខ្ុាំសយងវកចិតា លត្ពាោះសពវថ្លៃខ្ុាំនឹកលឃើ សយងវក 
ចិតាណាស់ែល់លពលខ្ុាំចាំណាស់ នឹងលៅ។ ខ្ុាំលែកនឹកលឃើ  ូរទឹកយភនកនឹកលឃើ ខ្ុាំ ជួបកូន 
បានលអ ល ើយមកកូនខ្ុាំល ើយនឹងខ្ុាំយបកគាន លទៀតខ្ុាំ។ 
ក៖ ចាស! លម៉ែចបានយបកគាន វ ិលោកយាយលពល នឹង? 
ខ៖ អា នងឹអាលរឿងអាយុជីវតិសង្ខា រមិនលទៀង។ 
ក៖ ចឹងលោកយាយ លតើលពលលនោះបងបអូនលោកយាយគាត់រស់លៅឯណាខលោះ? 
ខ៖ បអូនមួយលៅនឹងភូមិនឹងយែរលៅខ្ងតបូង ល ើយបងលៅ នងឹយែរ ល ើយអាបអូនលៅលៅខ្ង 
លជើងលនោះ២ ក់លទៀតលៅឯម្ត៉ែ ថ្ឡហ្អ៎រសីៗ។ 
ក៖ ម្ត៉ែថ្ឡ នឹងលៅអី្លគវ ិ? 
ខ៖ លៅ ម្ត៉ែថ្ឡ នឹងមិនយមនលៅលខតាបាត់ែាំបងលទ  ួសលខតាបាត់ែាំបង ល ើយលៅលខតាអី្លទខ្ញុំ 
អ្ត់សូវ។ 
ក៖ ឧតារម្តនជ័យ ប ា យម្តនជ័យ? 
ខ៖ យបប នឹងល ើយលមើលលៅ ខ្ុាំមិនសូវសាគ ល់តង។ 
ក៖ ចាស! ចឹងខលោះលៅជិតទល់យែនថ្លលណាោះ លគលៅថាបាត់ែាំបង ប ា យម្តនជ័យអី្លៅ។  
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ល ើយខលោះលៅត្ពោះយវងលណោះ។ 
ខ៖ លៅថ្ត្ពយវងគាន ៤ ក់។ បងបអូន៤ ក់ត្បុស២រសី២។ 
ក៖ ោស! ចឹងលោកយាយសម្រម្កប់ម្តា យរបស់លោកយាយគាត់ល ម្ ោះអី្លគយែរ? 
ខ៖ គាត់ល ម្ ោះ កុល យ៉ែូន ម្តា យខ្ុាំ ឪពុកគាត់ល ម្ ោះតាកុល ម្តា យខ្ុាំយ៉ែូន។ 
ក៖ ចាស! ចុោះឪពុកល ម្ ោះអី្វ ិ? 
ខ៖ ឪពុក នឹង យនិ សន។ 



ក៖ ចាស! ចឹងលោកយាយម្តនោាំថាម្តា យគាត់លកើតលៅកនុងថ្លៃយខឆ្ន ាំណាអ្ត់? 
ខ៖ អ្ត់ោាំលទខ្ុាំ។ 
ក៖ ចុោះឆ្ន ាំយខមរ? 
ខ៖ ឆ្ន ាំយខមរយម៉ែខ្ញុំឆ្ន ាំល ង។ 
ក៖ ចុោះឪពុកលកើតឆ្ន ាំអី្អ្ត់ែឹង? 
ខ៖ ឪពុកខ្ុាំគាត់ឆ្ន ាំមមី។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឪពុកខ្ុាំលគយកលៅសម្តល ប់កាលឆ្ន ាំ៧៥(១៩៧៥)។ 
ក៖ ចាស! ១៩៧៥? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ គាត់សាល ប់អាយុប៉ែុ ម នយែរលោកយាយ? 
ខ៖ កាល នឹងគាត់សាល ប់៥០ជាងល ើយ។ 
ក៖ ត្បយ លជា៥០ប៉ែុ ម នវ ិ? 
ខ៖ មិនែឹង៥០ប៉ែុ ម នលទ លបើគាត់សាល ប់៧៥(១៩៧៥)។ គាត់ឆ្ន ាំមមី លត្ពាោះខ្ញុំមិនបានគិតតង។ 
ក៖ ចុោះម្តា យវ ិគាត់សាល ប់យែរ? 
ខ៖ ម្តា យខ្ុាំគាត់៨៧ ល ើយបានគាត់ម្ ើបយតសាល ប់លៅតាោះមីបអូនឯតបូង នឹង ិ។ 
ក៖ ចាស! ចឹងគាត់អាយុ៨៧ឆ្ន ាំល ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ល ើយសាល ប់លៅឆ្ន ាំ២,០០០ប៉ែុ ម នវ ិ។ 
(លៅរបស់គាត់)៖ យាយសាល ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 
ក៖ សាល ប់ឆ្ន ាំ២០១៣? 
(លៅរបស់គាត់)៖ ចាស! 
ក៖ ចឹងលោកយាយោាំលទ ថាឪពុកម្តា យរបស់លោកយាយ គាត់ម្តនទីកយនលងកាំលណើ តលៅឯ 
ណាយែរ? 



ខ៖ រសុកកាំលណើ តគាត់លៅរសុកត្ពោះលសាច នឹងយម៉ែខ្ុាំឪខ្ុាំ។ 
ក៖ ចាស! រសុកត្ពោះលសាចលខតាថ្ត្ពយវង។ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ លៅកយនលងពញាចត្កី នឹង? 
ខ៖ ប ា យចត្កី។ 
ក៖ ប ា យចត្កី នឹងទាំង២ ក់លៅ នងឹទាំង២? 
ខ៖  នឹងៗទាំងពីរ។ 
ក៖ ចឹងលោកយាយ លតើម្តា យរបស់លោកយាយគាត់ជាមនុសសយា៉ែងលម៉ែចយែរ? 
ខ៖ ម្តា យខ្ុាំគាត់មិនអី្លទ ម្តា យខ្ុាំគាត់លអណាស់។ លបើឪពុកខ្ុាំសលូតជាងម្តា យខ្ុាំលៅលទៀត។ 
ក៖ លមើលយលកូនលម៉ែចយែរលោកយាយ? 
ខ៖ គាត់លមើលយលកូនបានលអណាស ់ប៉ែុយនាកាល នងឹយម៉ែឪខ្ុាំគាត់អ្ត់សូវ ម្តនគាត់មិនបានឱ្យកូន 
លរៀន។ ខ្ុាំមិនបានលរៀនសូត្តអី្លទ ខ្ុាំនឹកលឃើ ខ្ុាំខលួនខ្ញុំមិនបានលរៀនសូត្ត នងឹ ល ើយបានខ្ុាំខាំ 
តស ូត្បឹងរកសុី២ ក់បាីត្បពនធ នងឹត្បឹងឱ្យកូនខ្ញុំបានលចោះត្គប់គាន ។  
ក៖ ោស! 
ខ៖ នឹកលឃើ អ្ គតកូន។ 
ក៖ ចឹងសម្រម្កប់លនោះមាងលោកតាលោកយាយខ្ងម្តា យគាត់ល ម្ ោះតាអី្យាយអី្យែរ? 
ខ៖ ខ្ងម្តា យតាកុល យាយស ូ។ 
ក៖ ោាំត្តកូលគាត់លទ? 
ខ៖  នឹងតាខ្ុាំហា៎។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ល ើយលបើខ្ងឪពុកខ្ុាំល ម្ ោះល ង តាយិន។ 
ក៖ ចាស! យតអ្ត់ោាំត្តកូលគាត់លទចឹង? 
ខ៖ អ្ត់ោាំលទ។ 
ក៖ ចឹងលកើតទន់គាត់ទាំង៤ ក់ នឹងលទ? 



ខ៖ ខ្ុាំអ្ត់លកើតទន់តង។ គាត់សាល ប់អ្ស់យូរល ើយ ប៉ែុយនាឮយម៉ែខ្ុាំឪខ្ុាំ គាត់និយាយខ្ងម្តា យឪពុក 
គាត់។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ លត្ពាោះតាខ្ុាំ ខ្ុាំលកើតទន់ខ្ងឪពុកខ្ុាំ ខ្ងម្តា យខ្ុាំអ្ត់ទន់លទ។ 
ក៖ គាត់ជាមនុសសលម៉ែចយែរតាខ្ងឪពុក នឹង យែលយាយលកើតទន់? 
ខ៖ មិនអី្លទ លត្ពាោះតាខ្ុាំយែលជាឪពុកខ្ងពុកខ្ុាំតាខ្ញុំ គាត់សលូតមនុសសគាត់ត្តឹមត្តូវលអណាស់។ 
លបើយាយខ្ុាំមិនទន់ល ើយខ្ងម្តា យខ្ុាំ ខ្ញុំអ្ត់ទន់ទាំង២។ 
ក៖ ចុោះឪពុកម្តា យខ្ង ែូចជាលោកតាលោកយាយខ្ងឪពុកហា៎  ទីកយនលងកាំលណើ តលោក 
យាយោាំថាលៅឯណាលទ? 
ខ៖ រសុកកាំលណើ តតាយាយលៅរសុកបារភនាំទាំង២។ 
ក៖ បារភនាំលខតាថ្ត្ពយវងយែរ? 
ខ៖ ចាស! លខតាថ្ត្ពយវងម្តា យខ្ុាំលៅខ្ងលកើតភនាំឪពុកខ្ុាំលៅឯខ្ងលជើងភនាំលណាោះ លៅវតាត្ទុងខ្ល លៅ 
ែាំយែក។ 
ក៖ សុទធយតលៅលខតាថ្ត្ពយវងទាំងអ្ស់? 
ខ៖ ចាស! ថ្ត្ពយវងទាំងអ្ស់។ 
ក៖ ចាស!  នងឹល ើយ។ ចាស! ចឹងសម្រម្កប់លោកយាយត្កុមត្គួសារលោកយាយ លៅលខតា 
ថ្ត្ពយវងលនោះអ្ស់រយៈលពលប៉ែុ ម នឆ្ន ាំល ើយ? 
ខ៖ និយាយពីពុកខ្ុាំមកល ា៎? 
ក៖ ទាំងអ្ស់តាាំងពីែូនតាមកហា៎? 
ខ៖ លៅយូរល ើយ ចុោះលមើលគាត់លៅគាត់មកោប់ែីលៅរសុកត្ពោះលសាចលនោះ តាាំងពីឪពុកខ្ញុំលៅ 
តូចៗលណាោះ។ តាខ្ុាំចុោះពីបារភនាំមកោប់ែីតាាំងពីឪពុកខ្ុាំលៅតូចៗ វាលត្ចើនឆ្ន ាំល ើយយែរល ើយ។  
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ល ើយខ្ុាំបានគិត។ 
ក៖ ចឹងតាាំងពីជាំ ន់តាយាយមកលណាោះល ា៎? 



ខ៖ ចាស! គាត់ ាំពុកខ្ញុំមកោប់ែី តាាំងពីពុកខ្ញុំលៅតូចៗលណាោះ។ 
ក៖ ចឹងវាលត្ចើនឆ្ន ាំ។ 
ខ៖ លត្ចើនខ្ុាំមិនោាំលទ។ 
ក៖ ចឹងលោកយាយម្តនសាច់ញាតិណា យែលរស់លៅត្បលទសលត្ៅអ្ត់លត្ៅពីត្បលទសយខមរ? 
ខ៖ ខ្ញុំអ្ត់លទ អ្ត់យតមាង គាម នលៅត្បលទសលត្ៅលទ។ 
ក៖ ចាស! លៅយតរសុកយខមរលយើង នឹង។ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ចឹងសម្រម្កប់សាវ មីលោកយាយគាត់ល ម្ ោះអី្លគយែរ? 
ខ៖ គាត់ល ម្ ោះ បិុច លសឿន។ 
ក៖ោា៎ !!លតើលរៀបអាពា ពិ៍ពា ៍លៅឆ្ន ាំណាយែរ? 
ខ៖ឆ្ន ាំ៧០។ 
ក៖ ចាស! ១៩៧០។ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ោាំថ្លៃយខលទលោកយាយ? 
ខ៖ ថ្លៃយខមិនោាំលទ ថ្លៃយខលត្ពាោះខ្ុាំកាលល ោះលៅលកមងយែរ។ 
ក៖ ចឹងការលរៀបអាពា ពិ៍ពា ៍ នឹង រសឡា គ់ាន លោយចិតាឯង ឬក៏ឪពុកម្តា យជាអ្នកលរៀបចាំ
ឱ្យ? 
ខ៖ អ្ត់បានរសឡា ់ចិត្តឯងលទ អ្ត់បានទាំងសាគ ល់តង ោស់ៗ អ្នក ាំលទ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ខ្ញុំទល់យតថ្លៃការបានលឃើ តាមិនោក់លទខ្ុាំ ខ្ញុំមិនោក់លទ ថ្លៃ នងឹថ្លៃសីល ខ្ញុំអ្នកល្វើសីល 
យែរ អ្ត់សាគ ល់យមនអ្ត់សាគ ល់គាត់តង។ 
ក៖ អ្ត់យែលលឃើ មុខគាន តងការជាមួយគាន លម៉ែចលៅ? 
ខ៖ ោស់ៗ ទល់យតថ្លៃការឱ្យបអូនថ្លលមកពុោះអុ្ស ខ្ញុំសាម នយតបអូនថ្លលលតើ។ មីុខលួនម្តនែឹងបអូនថ្លលលទ 
អាយែលសាល ប់លៅ។  



ក៖ អូ្យ! លោកល ើយចឹងលម៉ែចលៅ? 
ខ៖ ម្តនលម៉ែច លបើម្តា យទុកឪពុកោក់ល ើយលចោះយតរសឡា ់។ 
ក៖ លចោះយតតាមលៅ? 
ខ៖ លចោះយតតាម។ 
ក៖ ចាស! ចឹងលពលថ្លៃែាំបូងជួបគាន លៅណាវ ិ? 
ខ៖ ជួបឯណាោស់ៗជួបឯរសកុត្ពោះលសាច នឹង យម៉ែឪខ្ងគាត់មកជួបខ្ុាំលៅ រសុកត្ពោះលសាច 
 នឹង។ 
ក៖ ចាស! យតលៅភូមិឃុាំជិតគាន យែរលតើអ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ចាស! លៅជិតត្គាន់យតលៅខុសភូមិ។ 
ក៖ ហ្អ! 
ខ៖ មួយលៅលពា ិ្៍យាំមួយលៅភូមិត្មិ ។ 
ក៖ ហ្អ៎! យតលៅកនុងឃុាំយតមួយ នឹងឯង? 
ខ៖ ចាស! លកមងៗអី្លៅលពលល ោះលៅកងចល័តម្តនយែលបានអី្ជួបគាន ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ សាគ លយ់តោស់ៗ នឹង។ 
ក៖ ចឹងលោកយាយម្តនលចោះអាន ល ើយនិង សរលស្សាយខមរបានចាស់លទ? 
ខ៖ ខ្ុាំមិនលចោះ។ 
ក៖ យែលលរៀនអ្ការកមមអី្អ្ត់? 
ខ៖ លរៀនអ្ការកមមឥឡវូលភលចអ្ស់ល ើយ។ 
ក៖ លពលលរៀនអ្ការកមម នឹងលចោះអានអ្ត់? 
ខ៖ លចោះអានខលោះយែរ ែូចថាលគមិនោក់ែូចលគឥឡូវឯណា លគសុទធយត ាំសាំបុត្ត ាំសារអី្ណា 
ល ោះកាលលរៀនអាពត ។ 
ក៖ យតលរៀនលគថា ាំសាំបុត្ត ាំសារលៅឯណាឯណី? 
ខ៖ លៅបរលទសអី្ណាលគ សលាករកូទរអី្។ កាល នឹងឥឡូវលភលចអ្ស់ល ើយ។ 



ក៖ លចោះយតម្តនម៉ែង។ 
ខ៖ ខ្ុាំកូន៤ល ើយ កាលខ្ញុំលរៀនអ្ការកមមហ្អ៎។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ កូនខ្ញុំមួយ៧០(១៩៧០) អាមួយ៧៣(១៩៧៣) អាមួយ៧៥(១៩៧៥) អាមួយ៧៨(១៩៧៨) 
ម្តនកូន៤ល ើយ។ 
ក៖ ចុោះលកើតអី្ចាំលពលអី្លអលម៉ែលោះ សុទធយតចាំសង្គ្ង្ខគ មទាំងអ្ស់លោកពុកអាលនោះមួយ (ចងអុលលៅលៅ 
រសី) លគលកើតចាំលពលយបកភនាំលព មក៧៥(១៩៧៥)អាឆ្ន ាំលថាោះ នងឹ។ 
ក៖ ចាស! ចឹងលោកយាយលតើលពលលរៀនអ្ការកមម នឹង លរៀនលៅឯណាល ើយអ្នកណាលគប 
លត្ងៀនយែរ? 
ខ៖ ត្គូលៅជាំ ន់អាពត នឹងលៅរសុកត្ពោះលសាច នងឹ។ 
ក៖ ពួកប៉ែុលពត នឹង? 
ខ៖ ពួកត្បជាជនលយើងែូចយតគាន  នឹង ប៉ែុយនាលគោប់ លគោប់ឱ្យបលត្ងៀនហា៎។ 
ក៖ ចុោះលឃើ ថាលបើសិនអ្នកណាលចោះអ្កសរយកលៅវាយលោលល ា៎? 
ខ៖ វាយលោយអ្នកវាយយែរ នឹង។ អ្នកណាមិនវាយលៅែូចថាវាអ្ង្ខា ល់ នឹង វាែូចថាពិបាក វា 
ពិបាកែូចថាត្កមុត្គួសារខ្ុាំ។ វាគាម នអ្នកល្វើការកនុងការង្ខរ នឹងហា៎។ លបើលគត្គួសារលគែូចថាកនុង 
ល ងបាយលគត្បធ្លនស ករណ៍អី្ចឹងលៅលគលរៀង្ូរជាងលយើងបនាិចលៅ។ លបើត្គសួារខ្ុាំ នឹង វា 
យា៉ែប់តឹងយតរ តូ វាគាម នអ្នកល្វើការ។ 
ក៖ ចាស!  នងឹល ើយ។ ចឹងសម្រម្កប់លអ្ើលោកយាយ លោកយាយចូលចិតាពិសារមហូបអី្លគជាង 
លគ? 
ខ៖ ខ្ញុំវាសពវយតមុខ ង សអីក៏មហូបអី្យតកូនលៅអី្ល្វើមហូបអី្ក៏លចោះយតឆ្ៃ   ់  ូបបានយតទាំងអ្ស់ 
 នឹង។ 
ក៖ យតពិលសសជាងលគចឹងហា៎? 
ខ៖ ពិលសសជាងលគវាគាម នសអី មិនែឹងសអីលទ គាម ននឹកលឃើ ថាមហូបអី្។ 
ក៖ មិនយមនត្ប ុកលទអី្។ 



ខ៖ លអ្ើ! ត្ប ុក នឹងវាលមសលាល ើយ ត្ប ុក នឹងវា ល់ថ្លៃត្បោាំលៅល ើយ។ 
ក៖ ចាស! ចឹងលោកយាយលចោះល្វើមហូបទាំងអ្ស ់នងឹអ្ត់? 
ខ៖ លចោះលតើ ង។ 
ក៖ ចាស! ល ើយអ្នកណាលគបលត្ងៀនវ ិមហូបទាំងអ្ស់ នឹង? 
ខ៖ យម៉ែ ម្តា យខ្ុាំគាត់លចោះយតត្បាប់លៅែូចសលកកូរ សលត្បល ើរសលមជូរអី្ចឹងលៅគាត់លចោះយតត្បាប់លៅ 
ខ្ញុំលចោះល្វើលៅ។ 
ក៖ ចាស! ចឹងលោកយាយ លតើលអ្ើលោកយាយ ល់ថ្លៃលតើរស់លៅតាោះរលបៀបលម៉ែចយែរ? 
ខ៖ មិនអី្លទខ្ុាំលៅ។ 
ក៖ ែូចរលបៀបថាតាោះលមតាោះល ើតាោះអី្ចឹងហា៎? 
ខ៖ តាោះ ល់ថ្លៃ នឹង តាោះល ើ។ 
ក៖ ចាស! តាោះ នឹងជួលលគសាងសង់ឬក៏សាវ មីល្វើខលួនឯង? 
ខ៖ ជួលលគជួលលគល្វើឱ្យ។ 
ក៖ យែលធ្លល ប់ល្វើកង្គ្នាកល្វើអី្លទ។ 
ខ៖ មិនធ្លល ប់លទ មិនលចោះលទ។ 
ក៖ តា កលនាលអី្លណាោះ? 
ខ៖ លបើកលនាលលចោះល្វើ កលនាលសលឹកលតាន ត លចោះល្វើ។ 
ក៖ លចោះល្វើអ្នកអ្នកលគអ្នកបលត្ងៀនកលនាលសលឹកលតាន ត នឹង? 
ខ៖ ម្តា យខ្ុាំគាត់បលត្ងៀន។ 
ក៖ លពល នឹងយកល្វើសម្រម្កប់ត្កមុត្គួសារឬក៏សម្រម្កប់យកលៅលក់? 
ខ៖ ល្វើសម្រម្កប់ត្គួសារលត្បើត្បាសក់នុងត្គួសារ។ 
ក៖  នឹងល ើយ ចឹងលចោះតា កលនាលសលកឹលតាន ត ។ ចឹងលោកយាយអាចត្បាប់ខ្ញុំអ្ាំពីជីវត្បវតាិ 
របស់លោកយាយពីជាំ ន់យែលត្គាលាំបាកលៅកនុងរបបសង្គ្ង្ខគ មសម័យលន់នល់ នឹងហា៎  លតើជី 
វតិ នឹងជួបត្បទោះនឹងលរឿងអី្លគខលោះចឹងហា៎ យែរ? លន់នល់មុនកុាំទន់អាលចូលែល់ប៉ែុលពត។ 



ខ៖ លន់នល់ខ្ុាំមិនថាជាប៉ែុ ម នលទ ប៉ែុយនាថាប៉ែុ ម នលត្ពាោះខ្ុាំលៅតាមជនបទ ខ្ុាំមិនសូវពិបាកប៉ែុ ម ន 
លទ ត្គាន់យតថាលឃើ យតលគពួកយែលមកពីពួក១៧លមសាណ៎។ ខ្ញុំមិនសូវែូចជាពិបាកប៉ែុ ម នលទ 
ជាំ ន់លន់នល ់ ប៉ែុយនាថាអ្ង្ខា ល ់នឹងមិនទន់ម្តនសលបូរយបបែូចឥឡូវលទ។ វាលៅត្កីត្កយែរមនុ 
សសវាថាមិនយតត្គួសារខ្ុាំ ត្គួសារលគក៏វាទូលៅយែរ។ កាលលន់នល់ហ្អ ៎ ល ើយម្ ើបមកឥឡូវ នឹង 
វា្ូរធ្លរត្គប់គាន ល ើយមកែល់ជាំ ន់ប៉ែុលពត នឹង ត្គួសារខ្ុាំយា៉ែ ប់ជាងលគពិបាកណាស់។ 
ក៖ លម៉ែចយែរលោកយាយអាចលរៀប ប់មក។ 
ខ៖ ពិបាកត្តង់ថាខ្ុាំកូនខចី ល ើយត្គួសារមិនយែលបានលៅតាោះជួយ លគឱ្យគាត់លៅត្បពនធ័ភលឺយរសឱ្យ
លៅកងចល័ត។ ខ្ញុំលៅលមើលកូនលមើលលៅយតម្តន ក់ឯងពិបាក ល ើយែល់មកលត្កាយឆ្ន ាំ៧៥ (១៩ 
៧៥) លគយកឪពុកខ្ញុំយកលៅសម្តល ប់ សម្តល ប់ល ើយលគឱ្យខ្ញុំចល័ត ខ្ុាំបានកូន១២ថ្លៃ។ ខ្ុាំលែើរ 
រ ូតទាំងយប់ទាំងថ្លៃៗល ើយឥឡូវខ្ុាំជ ចលងាោះខ្ញុំលែើរលងើបមិនរួចលទ លែើរអាល ងៗ ៩យខត្គាន់ 
យតលែើរកនុងភនាំ លគយកលៅសម្តល ប់ ប៉ែុយនាយតនការសម្តល ប់មិនទន់។ 
ក៖ វាលម៉ែចវ ិលៅ? 
ខ៖ វាសលមាច   ុន យសន បានឱ្យយួនជួយរ ាំលោោះបាន នឹង ល ើយកាលពីរត់លច ពីតាមភូមិ 
ឃុាំលៅ លៅនឹងថ្ត្ពក៏ខ្ុាំយបកគាន លទៀត។ តាខ្ុាំលគឱ្យកងចល័តលៅត្ចូត លគលច អ្សទ់ល់យតលគ 
លច អ្ស់បានអលបលគមកត្បាប់ខ្ុាំឱ្យខ្ុាំលច ។ ខ្ុាំកូនខចីលៅត្ក មរលងៀលបីកូនបី បអូនខ្ញុំទូលបងវិច 
លខ្អាវ បានលៅបានលត្ើររលទោះ។ លគទល់យតយប់បានតាខ្ុាំលគវាយសៃប់បានគាត់លៅរកខ្ុាំលឃើ  
លៅនឹងភនាំ។ 
ក៖ លគបលណា  ត្បជាជនពីភូមិឱ្យលៅលៅភនាំ? 
ខ៖ ឱ្យលៅភនាំលគថាទ័ពយនួមក ពួកអាពតលគលផី្ា កបលណាើ រលយើងលៅភនាំ ល ើយលៅនឹងថ្លៃលៅខ្ុាំ 
គាម នបានអ្ងារមួយតាិលអី្លៅលទ។ ខ្ុាំទលទលត្ពាោះត្គសួារគាត់លៅកងចល័ត កាលល ោះខ្ុាំលៅកូនខចី 
បានត្បពនធទហនកាលលយើងលន់ នល់ នឹង។ លគឱ្យអ្ងារបានមួយតាិលលវទ ណាស់។ ខ្ុាំ 
កាលពីជាំ ន់ប៉ែុលពតល ោះ ល ើយកូនខ្ុាំ៤ ក់ ឺល ើមរសក់ទឹក ល ើយអ្ត់យែលបានតាខ្ុាំលៅ 
ជួយលមើលយលកូនលទ យតខ្ុាំយតម្តន ក់ឯងលែើរសុាំថាន ាំកយនលងលពទយឯរសុកពីលែើមលនោះ លមើលរសុកថ្ត្ពភនាំ 



ល ើប៉ែុនៗកង់រលទោះ ខ្ញុំលែើរពីវាលលលចថ្ត្ព លែើរតស ូលែើមបីកូនជីតាត្គួសារខ្ុាំ។ លគមិនយែលឱ្យលៅ 
ជាមួយកកូនលទ លគឱ្យលៅលៅយតកងចល័ត នឹង។ 
ក៖ លោយសារគាត់លព កម្កា ុំង? 
ខ៖ កាល នឹងគាត់ម្តនកូន៤ ក់។ 
ក៖ ្គលត្ចើនអ្នកកងចល័តលម៉ែចយែរ បានលគឱ្យលៅ នឹងលោកយាយ? 
ខ៖ កងចល័តទូលៅទាំងអ្ស់ម៉ែងឱ្យល្វើការ។ អ្នកលែ លបើពួកខ្ុាំវ ិលគឱ្យលៅចល័ត នងឹ កាល 
 នឹងលគពុកខ្ុាំ នងឹប៉ែុនថាលរឿងលគាត្កបីថាឱ្យសុីឱ្យលរៀងយអអត។ លគថាឱ្យឪពុកខ្ុាំ នងឹកមមសិទធត្កាស ់
លគយកឪពុកខ្ុាំលៅល ើយលគឱ្យខ្ុាំលៅចល័ត លគយកលៅវាយលោលលៅឯរសុកលិច។ 
ក៖ ចាស! ចឹងែឹងលគោប់ថ្លៃបលណាើ រលៅម្តនែឹងថាលគយកគាត់លៅវាយលោលលទ? 
ខ៖ ែឹងយត ងលតើ ងែឹងលតើែឹងថាលគយកលៅសម្តល ប់។ 
ក៖ ល ើយកូនលៅត្បពនធលម៉ែចលៅលោកយាយ? 
ខ៖ កូនខ្ញុំយកលៅទាំងអ្ស់ ប៉ែុយនាកូនខ្ញុំ ឺទាំងអ្ស់ នឹង តាុាំខ្ុាំ នងឹវាមួយឃុាំយតបង នឹងវា១២ភូមិ 
ប៉ែុយនាកូនលគង្ខប់អ្ស់រលីងម្តនសល់លទ សលយ់តយម៉ែឪលៅយតកូនខ្ុាំ៤ ក់ នឹង ែូចថាខ្ុាំវាម្តនអ្នក 
ធ្លល ប់ល្វើបុណយល្វើទនយែរ កូនរស់ទាំងអ្ស់ ប៉ែុយនាកូនខ្ញុំសុទធយត ឺរសកៗទឹក។ 
ក៖ល ើមរសកទឹកលម៉ែចលៅលោកយាយ? 
ខ៖ ល ើមលឡើង វា ឺលកើតកង្គ្ញ្ជ ឹល។   
ក៖ ហ្អ៎! 
ខ៖ ល ើមយ អងឱ្យប៉ែុនៗបាវ ប៉ែុយនាខ្ុាំលចោះយតតស ូលៅរកថាន ាំឬស ល ើឬសថ្ត្ពអី្ឱ្យកូនខ្ញុំជាឱ្យបាន 
ត្តឡប់មករសុកទាំងអ្ស់វ ិ។ 
ក៖ ចុោះលពលលោកបា៉ែ លោកយាយ នឹង លពលគាត់សាល ប់លៅែូចជាអារមមណ៍របស់លោកយាយ 
និង ម្តា យមិន ាំគាន យាំ? 
ខ៖ យាំប៉ែុនអ្ត់ហ នយាំអលបលគមកយាម។ កាល នងឹកូនខ្ុាំអាឆ្ន ាំ៧៣ (១៩៧៣) វាកាំពុង ឺខ្ល ាំង 
ល ើយលពលវាកាំពុងោប់ពុកខ្ុាំលៅ នឹង ល ើយលគមកលែើរត្កឡឹងជុាំវ ិ តាោះខ្ល ចលោលយើងនិយាយ 



អី្យាំ យរសកអី្លគោប់លយើងលៅលទៀតណ៎ ែលចឹ់ងមិនហ នយាំឱ្យលគលឃើ លទ។ ថ្លៃអី្ចឹងលៅ 
នឹកលឃើ អានិតលោកពុកលៅយាំលៅ។ 
ក៖  ុី! ម្តនអាអនកយាមអ្ត់ឱ្យយាំលទៀត។ 
ខ៖ យាមវាលែើរត្កឡងឹជុាំវ ិតាោះ។ 
ក៖ ទហនប៉ែុលពតលព ម៉ែងអ ញ៊ុំល ា៎? 
ខ៖ ចាស! ថាសុទធយតទហនប៉ែុលពត ល ើយែលខ់្ុាំលៅលៅឯភនាំ នងឹលទៀត លគយកកូនខ្ុាំយកលៅ 
លមើលោក់ឯកយនលងមនាីរលពទយ។ លគមិនឱ្យខ្ុាំលៅតាមែល់ខ្ុាំ។ លគមិនឱ្យលៅតាមខ្ុាំមិនឱ្យកូនខ្ុាំ 
លៅលគអ្ត់ឱ្យថាន ាំ លគថាលបើខ្ុាំលៅែយែលលគមិនបាច់បលងាើតលពទយល ើយ លបើមិនឱ្យយកកូនលៅលគ 
មិនឱ្យថាន ាំលទ។ ខ្ញុំថាមិនែឹងល្វើលម៉ែចលទ លបើត្គូលពទយមិនឱ្យអាលនោះលរសចនឹងសង្ខា រកូនខ្ុាំលៅ ទឹក 
លោោះខ្ញុំថ្លលកូនខ្ុាំបានរសលួលៅរសុកវ ិលៅ ល ើយកូនខ្ុាំសុខរសលួយែរទាំង៤ ត្គាន់យតថាវាលវទ 
 វាលវទ ល ើយ កូនខ្ញុំជាទាំងអ្ស។់ 
ក៖ ចឹងការ ូបចុកលៅកនុងរបប នឹងលម៉ែចយែរលោកយាយ? 
ខ៖  ុី! កាល៧៨(១៩៧៨) នឹង យចកអ្ងារមួយកូនោនចលងាោះសុទធ យតអាចុងកាំលទចកាលអ្ង្ខា ម 
 នឹងល ើយ លវទ លរឿងអ្ង្ខា ម ប៉ែុយនាខ្ុាំ ខ្ុាំតស និូងកូនខ្ុាំលគយចកឱ្យចឹងលៅ។ ខ្ុាំបបរ២កាំប៉ែុងត្ពឹក 
ខ្ុាំកាា ប់មួយកាា ប់ទុក បបរោៃ ច២កាំប៉ែុងខ្ុាំកាា ប់មួយកាា ប់ទុក ែល់លពលមក៧៨(១៩៧៨) នឹង។ ខ្ុាំ 
លៅអ្ងារខ្ុាំកាា ប់ទុកមួយកាា ប់ៗ ល់យតថ្លៃ នឹងបានចឹញ្ច ឹមកូន។ 
ក៖  ុី! យា៉ែប់ណាស់។ 
ខ៖ យា៉ែប់ណាស់! 
ក៖ សុទធយត ចុោះត្បជាជនលតសងលទៀតម្តនអ្នកណាលគយែលត្គាន់លបើជាងអ្ត់? 
ខ៖ លគមិនត្គាន់លទ លគបានរបបកូនលគ បអូនកូនខ្ញុំលគបានរបបលត្ចើន ប៉ែុយនាលគ ូបលគអ្ត់ម្តនសនសាំ 
លគអ្ត់ម្តនលទ គល់លហងុសុទធយតមាងល ើយលគអ្ត់ម្តនអ្ងារតស ូែូចខ្ុាំ ខ្ុាំម្តនអ្ងារតស ូ ខ្ុាំកាា ប់ 
ទុក ត្ពឹកទុកោៃ ចលៅ ែល់លពលោច់៧៨(១៩៧៨) នឹង ខ្ុាំបានអ្ងារខ្ុាំកាា ប់ទុក នងឹបានចិញ្ច ឹម 
កូន។ 
ក៖ ល ើយចុោះលបើោក់ទុកអ្ងារ នឹងឱ្យពួកលគលឃើ ឬក៏លម៉ែច? 



ខ៖ លគលឃើ លគយកលយើងលៅសម្តល ប់លោល។ 
ក៖ ែូចោក់អ្ងារ នងឹលៅតាោះលយើងឬក៏ជីកែីកប់អី្លម៉ែចយែរលោកយាយ? 
ខ៖ អ្ត់លទលៅនឹងតាោះ ប៉ែុយនាលយើងលចោះយតកាា ប់ទុកមួយកាា ប់ៗ ល់ថ្លៃចឹងលៅ។ លបើមួយអាទិតយលគ 
មកពិនិតយតាោះមាង លបើលយើងលៅម្តនអ្ាំបិល សារ ត្ប ុក លត្ចើនលគយកលៅសម្តល ប់លោល។ 
ក៖ យីលពទយលសាោះ នឹង។ 
ខ៖ លពទយលគលែើរពិនិតយ លគលែើរពិនិតយ។ 
ក៖ លៅលពទយវ ិអ្នកលែើរមកពិនិតយ។ 
ខ៖ ចាស!  នឹងល ើយ។ 
ក៖ យីពួកអាអ្ស់លនោះ ចុោះលោកយាយធ្លល ប់លឃើ លគសម្តល ប់អ្ត់? 
ខ៖ ខ្ុាំមិនយែលលឃើ ផ្ា ល់យភនកលទ ថាមិនយែលលឃើ ផ្ា ល់យភនកលគមិនឱ្យលយើងលៅជិតលទ លយើង 
លម៉ែចហ នលៅលបើលគម្តនកាាំលភលើងលយើងខ្ល ចសាល ប់យែរ ត្គាន់យតែឹងថាលគែឹងតាមមុខតាោះខ្ុាំនឹងមួយ 
យខសៗៗ នឹងណ៎យកលៅសម្តល ប់លៅតបូងតាោះខ្ុាំ នងឹ។ 
ក៖ ចងថ្ែលែើរម៉ែង? 
ខ៖ លែើរែូចលគា។ 
ក៖ មនុសសលមើលយតលគាល ើយ។ ចុោះម្តនយែលធ្លល ប់ឮអ្នកណាលគនិយាយថាសម្តល ប់អ្នកលនោះ អ្នក 
ល ោះអី្អ្ត់លោកយាយ? 
ខ៖ ខ្ុាំែឹងយតលគសម្តល ប់ឪពុករបស់ខ្ុាំ ហ្នឹងល ើយហ្នឹង ា្ំ ខ្ុាំ នងឹោប់ទាំងឪខ្ុាំទាំងឪពុកខ្ុាំទាំងអ ញ៊ុំ ខ្ុាំ 
បលងាើត នឹងយកលៅសម្តល ប់លគថាអ ញ៊ុំខ្ុាំ ល ើយឪពុកខ្ុាំ នឹងកមមសិទធត្កាស់ ត្បាប់ថាឱ្យលគាឱ្យត្កបី 
សុីឱ្យយអអត ល ើយលគថាអាអ្នកលមត្កុមលមើលលគា លមើលត្កបីលគ យការណ៍ថាឪពុកខ្ុាំលគថាកមម 
សិទធត្កាស់លគោប់លៅ។ 
ក៖ កមមសទិធត្កាស់លម៉ែចលៅ? 
ខ៖ លគថាលយើងលៅមិនទន់អ្សអ់ាលែ របស់ត្ទពយអី្កាត់មិនទន់អ្ស់ហា៎  របស់ោក់រួមល ើយ 
លៅលយើងលៅថាចង់ឱ្យលគសុឱី្យយអអត នងឹ។ 



ក៖  ុី! ម្តនលអលៀតអ្នកចឹងលទៀត។ ល ើយម្តនអ្នក យការណ៍ អ្នក យការណ៍ នឹងពួកប៉ែុលពត 
ឬ មួយពួកត្បជាជនលយើង? 
ខ៖ ត្បជាជនលយើង នឹង យការណ៍លៅ កូនលគលគល្វើត្បធ្លនសនាិសុខហា៎  ល្វើត្បធ្លនស ករណ៍ 
ប៉ែុយនាឥឡូវសាល ប់អ្ស់ល ើយម្កេងៗ នឹងសាល ប់ ។ 
ក៖ ល ើយែល់លពលសាល ប់លៅកនុងជាំ ន់របបប៉ែុលពត នឹងយែរឬក៏យបកលច មក? 
ខ៖ អ្ត់លទ ម្ ើបយបកល ើយលនោះ ម្ ើបយបក ម្ ើបសាល ប់យបកល ើយលនោះ សាល ប់អ្ស់ល ើយ ឺ  ឺ 
សាល ប់អ្ស់ល ើយ។ 
ក៖ អូ្យ! ែល់លពលអ្នកចឹងែល់លពលសាល ប់លៅមិនែឹងបាបកមមយា៉ែងណាលទអ ញ៊ុំ? 
ខ៖ វាគាម នែឹងបាបអី្លទ  អ្ាំលពើបាបល ើយហ្នឹងហា៎  សង្គ្ង្ខគ មទាំងលពលណាវាជាំ ន់ណាក៏វាលៅ 
យែរ។ អាបាបកមមលៅយតលតាងជាប់រ ូត នឹង។ 
ក៖ ល ើយចុោះែល់លពលថ្លៃយែលែឹងថាយបកប៉ែុលពតលម៉ែចយែរអ ញ៊ុំ? ថ្លៃ នឹងវាម្តនត្ពឹតាិការណ៍អី្ 
លគលកើតលឡើងខលោះ? 
ខ៖ យបកែឹងថាយបកប៉ែុលពត នឹង លចោះយត ាំគាន លច លមើលអ្ត់លឃើ ថាលៅភនាំ នឹងលមើលលៅមុខ 
យតោច់លពាោះ ល ើយមិនបានអី្ ូបលទលចោះយតមកលោយទាំងត្បលុយលទ ែល់លច មកែលព់ាក់ 
កណាា លតលូវែលភ់នាំ នឹង ប៉ែុយនាវាែល់ ក់យែរយួនលគចូលលៅនឹងភនាំ ប៉ែុយនាវាចូលវាអ្ត់ទន់លៅែល ់
លត្ៅែល់លគលឃើ លយើងមកចឹងលៅ លគរត់លៅសរួ សួរថាត្បជាជនកមពុជា ីអី្? ថាត្បាប់ថា 
កមពុជាចឹងម្តនអី្លគអ្បអ្រសាទរលយើង។ 
ក៖ ល ើយលោកយាយប៉ែុ ម នឆ្ន ាំលៅវ ិលៅបានយួន នឹងត្តឡប់លៅលវៀតណាម នឹងវ ិ? 
ខ៖ លទ! កាល នងឹមិនែឹងប៉ែុ ម នឆ្ន ាំលទ បានយួនលៅ នឹងហ្អ៎ ខ្ញុំមិនសូវោាំយែរ។ 
ក៖ លគលរៀបចាំឱ្យលយើងបានរសួលបានលគលច លៅវ ិយមន? 
ខ៖ កាលលណាោះខ្ុាំមិនសូវោាំលទ ង ខ្ុាំមិនសូវោាំែឹងត្តង់ថាមិនែឹងថាលៅប៉ែុ ម នមកប៉ែុ ម នឆ្ន ាំ។ 
ក៖ ចាស! យតត្គាន់បានពួកលគ នឹងមកលៅ។ 
ខ៖ បានសលមាច  ុនយសនលៅឱ្យលគមកជួយល ោះ។ កុាំអី្សាបសនូយទាំងអ្សក់ាលពីកាលលណាោះ 
បានខ្ុាំមិនលភលចគុណលគអ្នកសលង្គ្ង្ខគ ោះខ្ុាំ នឹង។ 



ក៖ ចាស! 
ខ៖ ខ្ុាំលៅតស ូជាមួយសលមាច  នុយសន នឹង។ 
ក៖ ចាស!  នឹងល ើយ។ ចឹងអ ញ៊ុំលតើលអ្ើប ា ប់ពីចប់ពីរបបសង្គ្ង្ខគ មអី្ទាំងអ្ស់ចឹង ែល់លពលោច់ 
យបកប៉ែុលពតអ្ស់ល ើយអ ញ៊ុំត្កុមត្គួសាររកសុីអី្លគយែរ? 
ខ៖ ខ្ុាំល្វើយរសចម្កា រ ខ្ុាំគាម នល្វើអី្លទ។ ខ្ុាំល្វើយតយរសចិញ្ច ឹមកូន ាំ យតបាីត្បពនធត្បឹងតស ូទាំងយប់ 
ទាំងថ្លៃនឹកលឃើ កូន វាលត្ចើននឹកលឃើ ថាអ្ង្ខា ល់មុនវាសុីអ្ត់សុីឃ្លល ន វា ូបមិនយអអត ឥឡូវ 
យបកល ើយវាសទិធលលើលយើង ល ើយលយើងត្បឹងយត្បងបានខ្ុាំ កូនខ្ុាំលត្ចើនយមន បានខ្ុាំលៅលសស 
សល់លុយកាក់តិចតួចលគាត្កបីអី្ ខ្ញុំបានឱ្យកូនខ្ញុំ៣ ក់លត្កាយលៅលរៀនបានែល់សកល។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ែល់ឥឡូវវាលៅយតជាំពាក់លគវាអ្ស់លត្ចើន ល ើយកូនវាល្វើការ ល់ថ្លៃសងយតលគ នឹង។ 
ក៖ ល ើយខចីលុយអ្នកណាលគវ ិ? 
ខ៖ ខចីលយុ្ គារ។ 
ក៖ យតកូនអ្នកបណាា ក់សងចឹងលៅ? 
ខ៖ សងលគមិនយែលលអាយខ្ុាំមកពាក់ពនធ័ជាមួយខ្ុាំលទលគសង។ 
ក៖ ចាស! ចឹងអ ញ៊ុំែល់លពលលរៀបការ ល ើយជាមួយលោកតា ល ើយកូនសរុបទាំងអ្ស់១១ ក់ 
ម្ហ្៎? 
ខ៖ ោស! ១១ ត្បុស៨រសី៣។ 
ក៖ ចាស! ចឹងអ ញ៊ុំអាចត្បាប់ល ម្ ោះពួកគាត់ តាាំងពីបងលគរ ូតែល់លៅលគហា៎  ទាំងត្តកូលគាត់ 
ហា៎? 
ខ៖ ោស! មួយ លសឿន លយៀម រសី លសឿន លសៀប ត្បុស លសឿន សួន ត្បុស លសឿន សន ត្បុស 
លសឿន តូត ត្បុស មកលសឿន រសីលៅរស ី មកលសឿន សុបុណយ ត្បុស លសឿន សុបាន ត្បុស 
លសឿន ជ័យ ត្បុស លសឿន បូ ៉ែ  ត្បសុ មកលសឿន រសីលៅរសី ត្គប់១១ល ើយ។ 
ក៖ រសីលៅ ចឹងល ម្ ោះ លសឿន រសីលៅ២ ក់អី្? 
ខ៖ អ្ត់លទ! មួយមីអូ្ន មួយអូ្ន។ 



ក៖ លសឿន រសីអូ្ន? 
ខ៖ លសឿន រសីអូ្នមួយ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ កនុងឆ្ន ាំចលណាោះ។ 
ក៖  នឹងល ើយ។ 
ខ៖ ល ើយបានមកលសឿន រសលីៅលណាោះឆ្ន ាំវក។ 
ក៖ ហ្អ៎! 
ខ៖  នឹងលៅលគ។ 
ក៖ យីអាយុលត្ចើនល ើយ គាត់អាយុប៉ែុ ម នល ើយវក លៅលគ? 
ខ៖ ២៦ល ើយមីលៅ? 
(លៅរបស់គាត់)៖ បងខ្ញុំមួយឆ្ន ាំ ឆ្ន ាំវក។ 
ក៖ មីលៅែូច២៦ល ើយឆ្ន ាំចហា៎ឆ្ន ាំវក យង៉ែ ឆ្ន ាំរកា។ 
(លៅរបស់គាត់)៖ គាត់ចូលឆ្ន ាំល ើយបាន២៦។ 
ខ៖ លអ្ើ២៥ល ើយមីលៅ។ 
ក៖ ចាស! ចឹងអ ញ៊ុំយែលឱ្យគាត់បានលរៀនទាំងអ្សគ់ាន យែរលតើអី្? 
ខ៖ បានលរៀន បានលរៀន៣ ក់លរៀនសកល លរៀនចប់អ្ស់ល ើយ។ 
ក៖ ចុោះែល់លពលប៉ែុ ម ន៨ ក់លទៀតវ ិលម៉ែចលៅ? 
ខ៖ ៨ ក់លទៀត ត្គាន់យតបានមួយលចោះថាន ក់ទី៩ថាន ក់ទី៧ ឥឡូវកូនល្វើរសូវម្តនបាីត្បពនធល្វើរសវូ 
ល្វើយរសចម្កា រទាំងអ្ស់។ 
ក៖ ចាស! ល ើយពួកគាត់ម្តនយែលល្វើរបរលនសាទអី្លទ? 
ខ៖ រកជាត្គួសារលកាណៈត្គសួារតូចតាច នឹង ត្គួសារចិញ្ច ឹមត្គសួារ នឹង ម្តនបានរកអី្ ា្ំែុាំ 
លក់ែូរអី្លទ។ 
ក៖ ោស! 
ខ៖ ត្គាន់យតលកាណៈត្គួសារ។ 



ក៖ ចឹងអ ញ៊ុំតាោះលៅខ្ងលត្កាយទលនលយមនលទ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ចុោះលត្ៅពីល្វើយរសចម្កា រម្តនល្វើរកត្តីលៅលត្កាយតាោះ នឹងអី្អ្ត់? 
ខ៖ កូនលៅលកមងៗលគរកយែរលគរក ូប រកត្គួសារលគ នឹង។ លបើខ្ុាំមិនយែលរកអី្តង ខ្ញុំល ើយតាល្វើ 
សីលល្វើបុណយល្វើទនល ើយខ្ញុំមិនយែលរកអី្តង។ 
ក៖ ោយលងល ើយលរឿងសតវធ្លតុនឹងអ ញ៊ុំម្ហ្?៎ 
ខ៖ ចាស! លគា ត្កបី មិនម្តនចិញ្ច មឹតង។ 
ក៖ ចាស! ចឹង ល់ថ្លៃគឺរស់លៅយត២ ក់តា ល ើយនិងឱ្យកូនលៅរកសុីចិញ្ច មឹ។ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ សងគុណមាងលោយសារលពលមុនអ្ ាំពិបាកល ើយយមនលទ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ែល់លពលឥឡូវែូរគាន វ ិមាង។ ចាស! ចឹងអ ញ៊ុំម្តនលមើលលៅលមើលអី្លទ ល់ថ្លៃ? 
ខ៖ ខ្ញុំលមើលលៅ លៅតូចមួយត្បុសយាយវាយកលៅមិ  នឹង។ 
ក៖ ហ្អ៎! 
ខ៖ យម៉ែវាចូលល្វើការតាាំង ពីរ២យខ១០ថ្លៃ ខ្ញុំលៅលមើលលៅ ល ើយលមើលលៅលនោះ២ ក់ បងបអូន 
ឪពុកវាលៅថ្ល។ 
ក៖ ចាស! ចឹងអ ញ៊ុំលត្ៅពីល្វើយរសចម្កា រម្តនលឡើងលតាន តលឡើងអី្យែរលទ? 
ខ៖ គាម នលទ មិនយែលរកអី្លទ ខ្ុាំទលទអ្ត់ម៉ែង។ 
ក៖ យតល្វើយរសចម្កា រ នឹងសុទធ? 
ខ៖ ល្វើយតយរសចម្កា រ នឹង។ 
ក៖ មួយឆ្ន ាំៗែូចរលបៀបថាត្គប់ត្គាន់អ្ត់? 
ខ៖ មិនអី្លទ ល្វើបានលយើងទុក ូបត្គប់ត្គាន់អី្ចឹងលៅ សលប់នាិចបនាួច។ លយើងោយវាយលោោះ 
ែូរលៅឱ្យថ្លលជីថ្លលលត្បងអី្លៅ។ 



ក៖ ចាស!  នឹងល ើយ។ ចឹងលោកយាយធ្លល ប់ែូចជាសងឃឹមលទ ថាែូចលពលលៅពីលកមងមនុសស 
ម្តន ក់ៗក៏ម្តនកាីរសថ្ម៉ែយែរយមនលទ? ចឹងលោកយាយម្តនយែលម្តនកាីរសថ្ម៉ែថា ា្ំលឡើងចង់ល្វើអី្ 
អ្ត់? 
ខ៖ ម្តនរសថ្ម៉ែអី្លទ ខ្ុាំែល់មិនយែលលរៀនសូត្តែល់រសថ្ម៉ែយតពីលរឿងថា ែល់លពលម្តនបាីម្តនត្ប 
ពនធលៅគិតយតត្បឹងតស ូរកសុីចិញ្ច ឹមកូនប៉ែុណណឹ ងនឹកលឃើ  យតប៉ែុណណឹ ង ល់យតថ្លៃែល់ខលួនោស់លៅ 
នឹកលឃើ យតបុណយ ល ើយនិង ទន នឹង។ 
ក៖ ចាស! ល ើយអ្វីយែលនឹកលឃើ  នឹងវាម្តនបានសមត្បកបតាមលសចកាីត្បាថាន នឹងអ្ត់? 
ខ៖ ម្តនអី្លទ បានែូចលសចកាីត្បាថាន លរឿងបុណយទនអី្ ខ្ុាំសងឃឹមលមើលលៅលឃើ ថាវាែូចលគាល 
បាំណងយែរ កូនលៅអី្ក៏លៅទីណាក៏ែូចម្តនលសចកាីសុខយែរែល់លយើងល្វើលអ។ 
ក៖ ចាស!  នឹងល ើយ។ អូ្លខលោយសារខ្ញុំអ្ត់សូវម្តនលពលលត្ចើន ចឹងមួយលនោះគឺជាសាំណួ្រមួយ 
ចុងលត្កាយចឹងហា៎លោកយាយ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ចឹងលោកយាយម្តនពាកយអី្យែលយតាផ្ា ាំចុងលត្កាយយែរ សម្រម្កប់លៅកាន់កូនលៅជាំ ន់ 
លត្កាយចឹងហា៎? 
ខ៖ ត្គាន់យតយតាផ្ា ាំកូនលៅថាឱ្យត្បឹងរកត្បឹងល្វើល ើយឱ្យល្វើអ្ាំលពើលអ កុាំឱ្យកូនរកសុលីោយអ្ាំលពើ 
អាត្កក់ ខ្ុាំត្គាន់យតយតាផ្ា ាំប៉ែុណណឹ ង ឱ្យកូនខ្ុាំលចោះរសឡា ់បងរសឡា ់បអូនែូចយម៉ែចឹង។  
ក៖ ចាស! 
ខ៖ យតាផ្ា ាំកូនយតប៉ែុណណឹ ងចប់។ 
ក៖ ចាស! ចឹងអ្រគុណលត្ចើនលោកយាយល ើយខ្ុាំនឹងោក់ការសម្កា សមួយលនោះចូលលៅកនុងលវប 
សាយយែលខ្ញុំបានត្បាប់លោកយាយពីខ្ងលលើចឹង ល ើយខ្ញុំសូមអ្រគុណលត្ចើនខ្ល ាំងយមនយទន 
សម្រម្កប់ថ្លៃ នឹងចឹងហា៎  ល ើយសងឃឹមថាឱ្កាសលត្កាយ ម្តនឱ្កាសមកសួរសុខទុកាជាមួយ 
លោកយាយលទៀត។ 
ខ៖ ចាសៗ! 
ក៖ ចាស! សុខសបាយ៕ 


