
ការសម្ភា សរបស់អ ុ៊ុំស្ស ីទុយ យលូាង 
 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា   ខ៖ អ្នកត្រវូគគសម្ភា ស ទុយ យូលាង 
 
ក៖ ជាដំបូងន្ធងខ្ុំសូមញលែងអំ្ណរគុណដល់អ្ ុ៊ុំស្សីញដលបានឱ្យន្ធងខ្ុំគ្វើការសម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិ
របស់អ្ ុ៊ុំស្សីន្ធងខ្ុំគ ម្ ោះ ញ ៉ែម សគុន្ធា ជាអ្នកសម្ភា សគៅកនុងថ្លៃគនោះគរើគ ម្ ោះគព របសអ់្ ុ៊ុំស្សី
ម្ភនគ ម្ ោះអី្ញដរ? 
ខ៖ គ ម្ ោះ យលូាង។ 
ក៖ ចាសថ្លៃគនោះន្ធងខ្ុំបានគ្វើការសម្ភា សអ្ ុ៊ុំស្សីគៅថ្លៃទី១៦ ញខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦។ការសម្ភា ស
គនោះត្រូវបានគ្វើគ ើងគោយការគរៀបចំពីសកលវទិាល័យគៅសហរដឋអាគមរកិញដលម្ភនគ ម្ ោះថា
ប ី វ៉ែយ យូ គោយសកលវទិាល័យគនោះម្ភនកមមវ ិ្ ីសម្ភា សអំ្ពីត្បវរតិរបស់អ្ ុ៊ុំស្សីផ្ទា ល់ក៏ដូចជា
ត្បជាជនញខមរគយើងគដើមបីន្ធគពលអ្ន្ធគរគៅឱ្យកូននិងគៅរបស់អ្ ុ៊ុំស្សីក៏ដូចជាកូនគៅជំន្ធន់
គត្កាយអាចញសវងយល់អំ្ពីជីវត្បវរតិនិងដំគណើ រគរឿងឆ្កជីវរិនិងក៏ដូចជាឆ្កជីវរិអ្ញ្ច ឹងណាចាស
អ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំស្សអីាចអ្នុញ្ញា រិគដើមបីោក់ការសម្ភា សគនោះោក់ចូលគវបសាយរបស់សាលាបានញដរឬ
គទអ្ ុ៊ុំស្សីបានញដរឬគទ? 
ខ៖ យល់ត្ពម! 
ក៖ ញដលគវបសាយគនោះម្ភនគ ម្ ោះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu គហើយឥ ូវហនឹងន្ធង
ខ្ុំនឹងគ្វើការចាប់គ្តើមសម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិរបស់អ្ ុ៊ុំគហើយ អ្ញ្ច ងឹសូមអ្ ុ៊ុំស្សីជួយត្បាប់គ ម្ ោះគព 
មកកមួយមតងគទៀរបានអ្រ់? 
ខ៖ ទុយ យូលាង ។ 
ក៖ ម្ភនគ ម្ ោះគៅគត្ៅអ្រ់? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគកើរគៅថ្លៃញខឆ្ន កំំគណើ រថ្លៃណាញដរ?ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំម្ភនគ ម្ ោះគៅគត្ៅញដរ
អ្រ់គទអ្ ុ៊ុំ ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនគទម្ភនញរគ ម្ ោះមួយហនឹងគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំចាំគទថាគរើអ្ ុ៊ុំគកើរគៅថ្លៃណាញខណាឆ្ន ំណាញដរអ្ ុ៊ុំ ? 
ខ៖ ឆ្ន ំ១៩៥៩ចាសគកើរញខស្សាពណ៍ ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំអ្រ់ចាញំខបារងំគទគណាោះ ? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងគទអ្រ់ដឹងថ្លៃញខបារងំហនឹងគមតចញដរគទ ឮញរចាស់ៗនិយាយត្បាប់ហនឹងណា។ 

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


ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ ៊ុំទីកញនែងកំគណើ រអ្ ុ៊ុំគៅណាវ ិញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គៅហនងឹគកាោះកំពង់ត្ទុងហនងឹ។  
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើស្សុកអី្គខរតអី្ញដរអ្ញ្ច ឹងញដរ? 
ខ៖ ស្សុកកំពង់គសៀម គខរតកំពង់ចាម ឃុំគកាោះមិរតចាស ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើឆ្ន ំញខមរគរើអ្ ុ៊ុំគកើរឆ្ន អីំ្គគញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ សរវទនាយ ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឆ្ន ំគថាោះ? 
ខ៖ ចាសហនឹងគហើយឆ្ន ំគថាោះ។ 
ក៖ ចាសគរើអ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ ៊ុំម្ភនបងបអូនត្បុសស្សបី៉ែុន្ធម នន្ធក់ញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចាំគមើលណាបងបអូនខ្ុំណាម្ភនត្បុសស្សទីំងអ្ស់គ្នន ៥ន្ធក់ហនងឹគហើយ។ 
ក៖ ហនឹងគហើយគរើស្សបី៉ែុន្ធម នត្បសុប៉ែុន្ធម នញដរអ្ ុ៊ុំស្ស?ី 
ខ៖ ស្ស៣ី ត្បុស២។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើបងបអូនអ្ ុ៊ុំទំងអ្សគ់្នន គៅរស់ទងំអ្ស់ញដរញមនអ្ញ្ច ងឹអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចាសគៅរស់ទំងអ្ស់គ្នន ហនងឹញដរគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើពួកគ្នរ់ហនឹងរស់គៅណាញដរឥ ូវហនឹង? 
ខ៖ អូ្...រស់គៅៗហនឹង ជិរៗគ្នន ហនឹង ញរគរើគៅនឹងគកាោះកំពង់ត្ទងុហនឹងត្គ្នន់ញរជិរៗគ្នន ហនឹង ស្សី៣
ន្ធក់បារ់គៅគហើយហនឹងណាចាសរួចត្បុសគៅអី្គកាោះញប៉ែនគន្ធោះមួយគហើយគៅអី្ខាងអូ្រងំឪគន្ធោះ
មួយគទៀរ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយគរើឪពុកអ្ ុ៊ុំគ្នរ់ម្ភនគ ម្ ោះអី្គគញដរ? 
ខ៖ គ ម្ ោះទុយ ប ិច។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំម្ភនចាំថ្លៃញខឆ្ន ំកំគណើ ររបសឪ់ពុកអ្ ុ៊ុំញដរឬគទ? 
ខ៖ គ្នរ់គៅហនងឹ ស្សុកកំពង់ត្ទុងហនឹង ជាមួយគ្នន ហនឹងណាគៅនឹងគកាោះកំពង់ត្ទងុញរហមងហនងឹ
ណា។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយអ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំចាំគទថាគរើគ្នរ់សាែ ប់ឬក៏រស់ញដរ? 
ខ៖ អឺ្...គ្នរ់សាែ ប់យូរគហើយហនងឹណា ឪពុកខ្ុំហនងឹណាសាែ ប់តំងពីអាយុ៧៤មកគមែ៉ែោះ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើគ្នរ់សាែ ប់គៅឆ្ន ណំាញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គ្នរ់សាែ ប់ដឹងញរអាយុ៧៤ហនឹងណា។ 
ក៖ មិ ខ្ុំដូចជាឮបអូនរបស់អ្ ុ៊ុំថាគ្នរ់សាែ ប់គៅឆ្ន ១ំ៩៩០ ឬ ១៩៩១ហនឹងគហើយអ្រ់អី្គទគោយសារ
ញរតមសត្មួលគទ ហនឹងគហើយមិ ហនឹងខ្ុំឮបងរបស់អ្ ុ៊ុំញដលត្រូវជាបងរបស់អ្ ុ៊ុំនិយាយថាគ្នរ់



សាែ ប់គៅខាង់ឆ្ន ៩ំ០ឬ៩១អី្ហនឹងណា អ្រ់អី្គទគោយសារញរសូរឮតមត្បាប់តមសត្មលួមកណា
អ្ ុ៊ុំ។ 
ខ៖ ហនងឹគហើយចាញំរប៉ែុណណឹ ងណាកំុឱ្យញរម្ភនគទសថ្ពអី្ហនឹងណាគៅថ្លៃគត្កាយគៅខុសគគ្នល
នគយាបាយអី្ហនងឹណា។ 
ក៖ អ្រ់គទអ្ ុ៊ុំកំុភ័យបារមាអី្ណា អ្ ុ៊ុំហនឹងគហើយអ្រ់អី្គទអ្ ុ៊ុំស្សីអ្រ់ម្ភនបញ្ញា អី្គទត្គ្នន់ញរសម្ភា សអំ្ពី
ជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំស្សីគរើ  អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើជាមួយឪពុករបស់អ្ ុ៊ុំណាគរើអ្ ុ៊ុំម្ភនការចងចាំអ្វីខែោះញដរជាមួយនឹង
ការចងចាំរបសអ់្ ុ៊ុំញដរ? 
ខ៖ ចងចាអីំ្គបើអ្នកញស្សចម្ភា រហនងឹ អ្នកគ្វើចម្ភា រហនងឹ។ 
ក៖ គរើអ្ ុ៊ុំម្ភនអ្នុសាវរយី៍អី្ខែោះញដរជាមួយឪពុករបស់អ្ ុ៊ុំណា? 
ខ៖ អូ្...អ្នុសាវរយី៍គណាោះដូចថាគៅគ្វើចម្ភា រ គៅជត្មោះចម្ភា រអី្ហនឹងណាជាមួយគ្នន ជាមួយអី្ហនងឹ
ណាគចោះញរម្ភនគហើយការនឹកស្សគណាោះគន្ធោះនិងគៅកាច់ថាន ំគៅអី្ជាមួយគ្នន ហនឹងណា។ 
ក៖ កាច់ថាន ំជក់ញមនអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ កាច់ថាន ំជក់ហនឹងណាសនែឹកថាន ំញដលគយើងគ្វើថាន ំញខមរជក់គន្ធោះ។ 
ក៖ អូ្...ហនឹងគហើយចាសអ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំម្ភនចាំគទថាម្ភត យអ្ ុ៊ុំស្សីណាគ្នរ់ម្ភនគ ម្ ោះអ្វីញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គ ម្ ោះ ហនូ គហងចាស។ 
ក៖ ចាស ខួ  គហង គទអី្? 
ខ៖ ហនឹងគហើយ ខួ  គហង ចាស។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំសុំងាកគៅគត្កាយវ ិបនតិច គរើឪពុករបស់អ្ ុ៊ុំស្សីវ ិណាគរើគ្នរ់ម្ភនឆ្ន ំញខមរជាសរវអី្
គគញដរអ្ ុ៊ុំចាំញដរគទ? 
ខ៖  គ្នរ់ដូចជាឆ្ន គំរង ពស់គណាោះ។ 
ក៖ ពសន់្ធគរជ ចាសអ្ញ្ច ឹងម្ភត យអ្ ុ៊ុំវ ិអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ម្ភត យខ្ុំដូចជាខាល ខាែ គណាោះ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំចាំគទថាគរើម្ភត យអ្ ុ៊ុំរស់ក៏សាែ ប់ញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ម្ភត យខ្ុំគ្នរ់សាែ ប់យូរគហើយហនឹង។ 
ក៖ គ្នរ់សាែ ប់គហើយគរើគ្នរ់សាែ ប់អាយុចិរប៉ែុន្ធម នញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អូ្...ជាយូរញដរគហើយហនឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំសាកស្សថ្មគៅគមើលថាកាលហនងឹគ្នរ់អាយុលាក់ប៉ែុន្ធម នញដរគណាោះ? 
ខ៖ ហនឹងគហើយគ្នរ់ដូចជាអាយុ៧៨ញរឥ ូវហនឹងគមើលដកអាគៅហនឹងមួយដកគច គៅគមើល 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ។ 
ខ៖ មកដល់ឥ ូវហនងឹវចូល៩០ជាងគហើយគត្រោះគ្នរ់សាែ ប់យូរញដរគហើយហនងឹណា។ 



ក៖ មិ ដូចជាឮបអូនអ្ ុ៊ុំត្បាប់ខ្ុំថាដូចជាឆ្ន ំ២០០១គន្ធោះអី្។ 
ខ៖ អូ្...អ្ញ្ច ឹងឆ្ន ំ២០០១គណាោះអាហនឹងម្ភត យគណាោះ? 
ក៖ គហើយតវ ិមិនញមន១៩៩១គទគឺ១៩៩០គ្នរ់សាែ ប់គៅឆ្ន ំ១៩៩០ហនឹងគហើយ។ 
ខ៖ ហនឹងគហើយតគ្នរ់ខូចមុនញមនហនឹង យាយគ្នរ់ខូចគត្កាយគទហនឹងគហើយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើម្ភត យរបស់អ្ ុ៊ុំគ្នរ់ម្ភនស្សុកកំគណើ រគៅណាវ ិញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គៅហនងឹជាមួយគ្នន ។ 
ក៖ គៅនឹងកំពង់ត្ទុងហនឹងទំងអ្ស់គ្នន ? 
ខ៖ ហនឹងគហើយគៅនឹងកំពង់ត្ទង់ហនឹងទំងអ្សគ់្នន ហនឹង ពួកគ្នរ់ទំងពីរហនឹងណាគហើយត្រកូលញរ
មួយញដរហនឹងគ្នរ់ទំងពីរន្ធក់ហនឹងគន្ធោះ គ្នរ់បងបអូនហនឹងគ្នន ញដរគរើជាប់ជាបងបអូនគ្នន ហនងឹណា។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយអ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំម្ភនអ្នុសាវរយីឬ៍អ្វីខែោះញដរជាមួយនឹងម្ភត យរបស់អ្ ុ៊ុំស្សីណាអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អូ្...ញម៉ែខ្ុំគចោះញរម្ភនគហើយចាំៗមិនញដលគភែចគទញដលគ្នរ់់មកជួយគ្វើការជាមួយគ្នន មកគពល
ញដលោច់ប៉ែុល ពរមកហនឹងណា មកជួយគបោះថាន ំគបោះអី្ជាមួយគ្នន ហនឹងណាគ្វើការរួមជាមួយគ្នន ទងំ
អ្ស់ហនឹងណា។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយមករួមគ្នន ទងំអ្ស់គ្នន ហនងឹណា អ្ញ្ច ឹងចូលមកដលជី់ដូនជីតរបស់អ្ ុ៊ុំស្សីវ ិ
មតងគរើយាយតខាងឪពុករបស់អ្ ុ៊ុំវ ិមតងគរើពួកគ្នរ់ម្ភនគ ម្ ោះអី្គគញដរ? 
ខ៖ អូ្...ខ្ុំនិងយាយតខាងឪពុកគណាោះ តទុយ យាយគហវ គ ម្ ោះអ្ញ្ច ឹងហនឹងណា។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយអ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំចាំស្សុកកំគណើ រគ្នរ់គៅណាញដរគទ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនអ្នកមកពីណាគទអ្នកគៅកំពង់ត្ទងុហនងឹញរហមង។ 
ក៖ ហនឹងគហើយអ្ញ្ច ឹងអ្រ់ម្ភនអ្នកមកពីណាគទម្ភនញរអ្នកគៅកំពង់ត្ទុងហនឹងទំងអ្ស់ញរហមង     
ចាស។ 
ខ៖ ចាសហនងឹគហើយញរឪពុកគ្នរ់និងតទុយហនងឹគ្នរ់ជាអ្នកស្សុកគកាោះស ូ ទិនគទណាប៉ែុញនតជីដូនខ្ុំ
គទស្សុកគៅហនឹងញរជីតគៅគកាោះស ូទិនហនឹងគហើយ។ 
ក៖ អូ្...អ្ញ្ច ឹងមួយគៅកំពង់ត្ទុង មួយគទៀរគៅឯគកាោះសូទិនគណាោះគហើយគចោះស្សលា ់គ្នន គៅរួច
ញដរ គរើអ្ ុ៊ុំម្ភនចាំគទថាគរើពួកគ្នរ់ទងំពីរអ្នកគកើរគៅជំន្ធន់ណាញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គទខ្ុំដូចជាមិនសវូចាំគទ អ្រ់ដឹងញដរ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំម្ភនបានគកើរទន់ពួកគ្នរ់ញដរអ្រ់អ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ ជីដូនទន់ញរជីតដូចជាអ្រ់ទន់គទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំម្ភនការចងចាំអ្វីខែោះជាមួយគ្នរ់ញដរអ្ ុ៊ុំជីដូនរបស់អ្ ុ៊ុំណា? 
ខ៖ ជីដូនខ្ុំកាលហនឹងខ្ុំត្រឺញដរគហើយណាបានគ្នរ់ខួចហនឹងណា ខ្ុំមិនទន់នឹងម្ភនបតី្ងហនឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគ្នរ់ម្ភនអ្នុសាវរយីគ៍មតចញដរជាមួយនឹងអ្ ុ៊ុំណា? 



ខ៖ គណក...ជីដូនបានគៅជាមួយនឹងម្ភត យគគគណក...ខ្ុំគណាោះគៅញបកគទ។ 
ក៖ ចាសយគ៍ហើយ។ឥ ូវចូលដលគ់នោះវ ិមតងមិ ខាងឪពុកញមនគទឥ ូវចូលមកខាងម្ភត យវ ិ
មតង ។ 
ខ៖ អូ្...ខាងម្ភត យហនឹងក៏ស្សុកគៅហនឹងញដរ គមើលស្សុកខាងម្ភត យនិងយាយគ ម្ ោះយាយ គយ៉ែន ត
គ ម្ ោះតខួន យាយគយ៉ែន គហើយគ្នរ់គៅអី្ស្សុកគៅគកាោះមិរតដូចគ្នន ញរគ្នរ់គៅអី្គកាោះញប៉ែនវ ិ។ 
ក៖ ចុោះយាយគៅកំពង់ត្ទុងគទ? 
ខ៖ យាយគៅនឹងកំពង់ត្ទង់ហនឹងញដរហនឹងណា។ 
ក៖ គៅខាងភូមិគកាោះមិរត ស្សុកកំពង់គសៀម គខរតកំពង់ចាមហនឹង។ 
ខ៖ ចាសហនឹងគហើយ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ គរើអ្ ុ៊ុំគកើរទន់ជីដូននិងជីតរបស់គលាកអ្ ុ៊ុំញដរឬគទ? 
ខ៖ ចាសទន់ជីដូនខ្ុំទន់ញរជីតខ្ុំមិនទន់គទ ចាសសូមបីញរម្ភត យខ្ុំហនងឹក៏សឹងញរមិនទន់្ង
ហនឹងគត្រោះអី្ម្ភត យគ្នរ់ងាប់គចាលញដរហនឹងណា។ 
ក៖  អូ្...អ្ញ្ច ឹងអ្រ់ចាំអី្ពីគ្នរ់គសាោះ? 
ខ៖ ចាសហនឹងគហើយម្ភត យគ្នរ់ហនឹងគមម្ភ៉ែយអាយុថ្មាជាង្ងម្ភនកូនញរ៤ន្ធក់ហនឹងណា គហើយ
គ្នរ់មិនយកបតីអី្គទៀរគទគ្នរ់គៅគមម្ភ៉ែយរហូរទល់ញរចាស់ងាប់ញរហមងហនឹងណា កាលហនឹងគ្នរ់
គៅគកមងញដរហនឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងកាលហនឹងគរើអ្ ុ៊ុំម្ភនអ្នុសាវរយី៍អ្វីជាមួយគ្នរ់ញដរគទ? 
ខ៖ ជាមួយជីដូនគណាោះ ជីដូនកាលគពលពីខ្ុំគៅពីគកមងម្ភត យខ្ុំគ្នរ់គ្វើថាន អីំ្ហនឹងណាគ្នរ់មកជួយ
បុកសញណត កបុកអី្ហនឹងណា ជួយោំអី្ៗអ្ញ្ច ឹងៗហនឹងណាធ្លែ ប់គៅជាមួយគ្នរ់អ្ញ្ច ឹងញដរហនងឹ
ណា។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយចាស។ 
ខ៖ ហនឹងគហើយកាលហនឹងគ្វើញរចម្ភា រហនឹងណាគបើគយើងជាអ្នកចម្ភា រហនឹង។ 
ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំហនឹងគហើយ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់សណួំរបន្ធា ប់វ ិគរើបងបអូនជីដូនជីតអ្ ុ៊ុំម្ភនញដលម្ភនអ្នក
ណាធ្លែ ប់បានគៅរស់គៅឯស្សុកគត្ៅអី្អ្រ់គទអ្ ុ៊ុំឬក៏ម្ភនគៅញរស្សកុញខមរគយើងហនឹង? 
ខ៖ គៅញរស្សុកញខមរគយើងគៅហនឹងណា គហើយគៅញរភូមិជាមួយគ្នន ហនឹងណាមិនញដលបានគៅគត្ៅ
អី្គទ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយដនែងញរគ្នន គៅមកមួយភូមិហនឹងញរហមង? 
ខ៖ ហនឹងគហើយញម៉ែឪគៅញរហនឹង បតីអី្គៅញរហនឹងចាស។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយអ្ ុ៊ុំចាស អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ការសិការបសអ់្ ុ៊ុំវ ិណាអ្ ុ៊ុំគរើអ្ ុ ៊ុំគរៀនបានដ៏ថាន ក់ទី
ប៉ែុន្ធម នញដរ? 



ខ៖ សត្ម្ភប់ការសិកាខ្ុំវ ិខ្ុំគរៀនបានដលថ់ាន ក់ទី៧។ 
ក៖ គបើគពលឥ ូវថាន ក់ទី៧ ថាន ក់ទីប៉ែុន្ធម នវ ិគត្រោះគោយសារឥ ូវហនឹងគគរប់បញ្ចាញ្ញច សហ់នឹងណា? 
ខ៖ ថាន ក់ទី៧ហនឹងពីគដើមកាលហនឹងគគត្បលងចូលគលសគសៗហនឹងណា កាគ សអី្ហនឹងណាប៉ែុញនត
ឥ វូហនឹងគគគៅអី្គទខ្ុំមិនដឹងញដរហនងឹណា។ 
ក៖ ទី៧ដូចជាទី៧ឥ វូហនឹងញដរហនឹងណា។ 
ខ៖ ដូចជាឥ ូវហនឹងដូចជាថាន ក់គលសគសអី្ហនឹងគទអី្។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំ គរើអ្ ុ៊ុំគរៀនគៅសាលាបឋមសិកាណាញដរ? 
ខ៖ គៅនឹងគកាោះញប៉ែនគយើងហនងឹណា សាលាគកាោះញប៉ែនហនឹងគទណា។ 
ក៖ ចុោះចូលដល់អ្នុវទិាល័យវ ិ? 
ខ៖ កំពង់ចាមប៉ែុញនតខ្ុំអ្រ់បានគៅគទណាគៅញរត្រឹមហនឹងគទណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើការគពលញដលអ្ ុ៊ុំកំពុងញរគរៀនហនងឹណា គរើបំណងត្បាថាន គៅថ្លៃអ្ន្ធគរអ្ ុ៊ុំចង់គ្វើអ្វី
ញដរ? 
ខ៖ អូ្...កាលហនឹងណា គពលហនឹងខ្ុំបានោក់ដឺម៉ែង់ចូលគៅនឹងគពទយជនបទហនឹងណា កាលហនឹងគគ
គរ ើសតមឃុំតមអី្ហនឹងណា ដល់ទីបញ្ច ប់វអ្រ់បានគៅវ ិគទហនឹងណាោក់រកយោក់អី្ហនឹងរួច
គហើយហនឹងណាត្រូវការញដរកាលហនឹងចាស់ៗពីគដើមគ្នរ់ឱ្យការឱ្យអី្ហនឹងណាដូចថាគគមកដណតឹ ងគូ
ដណតឹ ងអី្ហនឹងណា រចួគហើយក៏ចាប់កូនការគៅអាោក់ដឺម៉ែង់ហនងឹក៏មិនបានចូលគៅគ្វើគហើយគរៀប
ការរួចគហើយហនងឹចាស់ៗក៏មិនឱ្យគៅណាមកណាទំងអ្ស់ហនឹងណា។ 
ក៖ គិរគៅចាស់ៗពីគដើមអ្ញ្ច ឹងអ្រ់ម្ភនគសរភីាពអ្ញ្ច ឹងញរហមងអ្ ុ៊ុំគណាោះ មិ និយាយពីការគរៀប
ការ ឥ ូវហនងឹនិយាយពីការគរៀបការវ ិមតងគណាោះ គរើអ្ ុ៊ុំគរៀបការគៅថ្លៃញខឆ្ន ំណាញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ដូចជាគមតចគទខ្ុំគនោះ អ្រ់គទមិនដឹងជាប៉ែុន្ធម នគទខ្ុំការអាយុ១៧ឆ្ន ំហនងឹ។ 
ក៖ ឥ ូវគពលញដលគ្នរ់គកើរ១៩៥០ គហើយគពលញដលគ្នរ់ការអាយុ១៧អ្ញ្ច ឹងដល់គពលការ
១៩៦៧ គណាោះ ? 
ខ៖ ចាសហនឹងគហើយ១៩៦៧ហនឹងត្រូវគហើយ ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ ៊ុំគរៀបការគៅណាវ ិញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គៅហនងឹគរើគៅអី្កំពង់ត្ទុងគយើងហនឹងគរើ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគៅកំពង់ត្រង់ហនឹងគទៀរ អ្ ុ៊ុំគរើគរៀបកាលហនឹងណាឪពុកម្ភត យជាអ្នកគរៀបចំឱ្យឬក៏
ស្សលា ់គ្នន គោយចិរតឯងញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គទញម៉ែឪគទជាអ្នកគរៀបចំជំន្ធន់ហនឹងអ្រ់គចោះអី្គទ។ 
ក៖ គហើយធ្លែ ប់លួចស្សលា ់បតីពីមុនមកគទ? 



ខ៖ អ្រ់គទម្ភនបតីការគហើយហនឹងមិនដឹងគចោះស្សលា ់បតីគមតច្ងហនឹងណាគទោះបតីគដើរគៅណាមក
ណាក៏គ្នម នគចោះថាអូ្...ខវល់គសាោះអី្ញរហមងហនឹង។ 
ក៖ អ្រ់ខវល់គសាោះញរហមងអ្ញ្ច ងឹ។ 
ខ៖ គកមងជំន្ធន់ហនឹងត្គ្នន់ញរឮថាដណតឹ ងឱ្យគ្នន សទុាញរគដើរគគចគ្នន គណាោះ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើជួបគ្នន ដំបូងជាមួយសាវ មីគរើគៅណាវ ិញដរ? 
ខ៖ គៅ្ាោះជាប់គ្នន ហនឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមិនសាា លគ់្នន តំងពីគកមងមកគមែ៉ែោះគណាោះ? 
ខ៖ បងបអូនគ្នន ញដរហនឹងណា ការគហើយគបើគដើរគៅ្ាោះមួយគដើរគជៀសគ្នន ហនងឹណាគទោះបីជាសាា ល់គ្នន
ក៏សឹងញរមិននិយាយរកគ្នន ្ងហនឹងណា។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំកាលគពលគរៀបការហនឹងគគម្ភនបណាត រការអី្ឱ្យ? 
ខ៖ កាលជំន្ធន់ហនឹងគគម្ភនញដលគរើ ម្ភនខាងត្បសុគគម្ភនឱ្យអី្ដូចជាជំន្ធន់ហនឹងញដរគរើម្ភន។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំចូលដល់ជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំពីអ្រីរកាលនិងបចចុបបននកាលគរើម្ភនលកខណោះខុសគ្នន គមតចខែោះ
ញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គពលមុនហនឹងឥ ូវហនឹងញមន គបើនិយាយពីសងាមវ ិគណាោះសងាមគគឥ ូវហនឹងណាគគគជឿន
គលឿនជាងគយើងពីមុនមកសពវថ្លៃសូមបញីរគខាអាវហនឹងណាក៏គយើងសមបូរគសែៀករក់គឺគយើងសមបូរ
គហើយកនុងកាលញដលជំន្ធន់ខ្ុំគៅពីគទើបនឹងការអី្ហនឹងណាមិនសមបូរដូចអ្ញ្ច ងឹគទណាសារ៉ែុង       
មួយៗខ្ុំរក់ប៉ែោះគ ើងសោុះអ្ស់គហើយប៉ែុញនតមិនហា ននឹងគបាោះគចាលគទ ញរគបើនិយាយពីឥ ូវហនឹង
វ ិណាគបើអាចថាគមើលញរលមមៗអាចឈប់គត្បើបានក៏ឈប់គៅគបាោះគចាលខែោះគៅហនឹងណា។ 
ក៖ គបាោះគចាលគហើយគរគចាលញរហមង អ្ញ្ច ឹងគរើចំណង់ចំណូលចិរតរបសអ់្ ុ៊ុំវ ិមតងគរើអ្ ុ ៊ុំចូលចិរត
ពិសារមាូបអី្គគញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្ុំសពវថ្លៃហនឹងអាបញនែគយើងតមភូមិគន្ធោះគចោះញរហូបបានគហើយប៉ែុញនតដូចជាត្រីសាច់អី្ហនឹងមិន
សូវជាចូលចិរតអី្ញដរហនឹងណាចាស់គៅហនឹងណា? 
ក៖ ចុោះកាលពីគកមងមកចូលចិរតអី្ជាងគគ? 
ខ៖ អូ្...កាលពីគកមងចូលចិរតៗញរបញនែត្គប់ញរមុខហនឹងណាចូលចិរតទំងអ្សហ់នឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងដូចខ្ុំទំងអ្ស់ញដរហនងឹណាអ្ ុ៊ុំ អ្ញ្ច ឹងដូចជាមាូបទំងអ្ស់អ្ ុ៊ុំគចោះទំងអ្ស់ញមនគទ? 
ខ៖ អូ្...គយើងអ្នកចម្ភា រហនឹងគចោះបានអី្បានញរត្បគហើរបានញរមជូរហនឹងណាឆ្អី្ហនឹងណាខអី្បនតិច
បនតួចហនឹងណាសមែរការអីី្ហនឹងមាូបស្សកុញខមរអី្ហនឹងណា។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយចុោះអ្ ុ៊ុំគពលញដលអ្ ុ៊ុំទំគនរ គរើអ្ ុ៊ុំចូលចិរតគ្វើអី្គគជាងគគញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គពលទំគនរគ្នម នគ្វើអី្គទគត្ៅពីគ្វើអី្កំគប៉ែកកំប៉ែុកអី្ហនឹងណា គបាចអី្បនតិចបនតួចគៅតម្ាោះហនឹង
ណាមិនដឹងជាគ្វើអី្គទ គយើងគ្នម នការងារអី្គ្វើនឹងគគគទ។ 



ក៖ ចាសហនឹងគហើយអ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំកញនែងកមានតញដលអ្ ុ៊ុំចង់គៅជាងគគគឺគៅណាវ ិញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គដើរគៅណាគៅទំងត្កុមទងំអ្ស់គ្នន ហនងឹណា។ 
ក៖ គៅណាវ ិញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អូ្...ខ្ុំធ្លែ ប់គដើរញដរគរើ គដើរគៅអាហនឹងគដើរគៅឆ្ៃ យណាគៅដល់ត្ពោះវហិារអី្ហនឹងណាគៅជាត្កមុ
ហនឹងណា។ 
ក៖ សាអ រណាសអ់្ ុ៊ុំគៅហនឹង ខ្ុំធ្លែ ប់បានគៅញដរគរើខ្ុំគ ើងគៅដល់កំពូលភនំគណាោះសាអ រណាស់
សាអ រញមនញទនគៅដល់កំពូលគណាោះ។ 
ខ៖ ចាសកាលខ្ុំគៅខ្ុំបានគ ើងបានអី្ញដរគរើ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើអ្ ុ ៊ុំចូលចិរតសាត ប់បទចគត្មៀងញដរឬគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អូ្...កាលពីគដើមញត្កងគលាចូលចិរតញរឥ ូវហនងឹសាត ប់ញរគលាកគទសគទ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំពីគដើមមកគរើអ្ ុ៊ុំសាត ប់បទចគត្មៀងអ្នកណាញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ សាត ប់គរើ សាត ប់បទសុិន សុីសាមុរ រស ់សិរសិទុា អី្ហនឹងញដរគរើ។ 
ក៖ ចុោះកាលហនឹងគរើអ្ ុ៊ុំគចោះគត្ចៀងញដរឬគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់គទ មិនគចោះគទ។ 
ក៖ អ្រ់គចោះគទមិនញដរគទ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើអ្ ុ ៊ុំគចោះគលងឧបករណ៍រញ្ចានតីអី្ញដរអ្រ់គទ? 
ខ៖ អ្រ់គទ អ្រ់គចោះអី្គទសមូបីញររហំនឹងក៏មិនគចោះ្ងហនឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ងឹអ្ ុ៊ុំសូមត្បាប់ជីវរិអ្ ុ៊ុំ គរើកាលពីសម័យលន់ ណុលនិងសម័យប៉ែុល ពរណាគរើជីវរិរបស់
អ្ ុ៊ុំជួបគរឿងអី្ខែោះញដរអ្ ុ៊ុំសមូអ្ ុ៊ុំជួយគរៀបរប់ឱ្យបានគកាោះកាយ្ងមកណាអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អូ្...កាលពីសម័យគន្ធោះពិបាកគវទន្ធគណាោះញដរហនឹងណា។ 
ក៖ អាគរឿងកំសរ់អាគរឿងសបាយត្បាប់មកឱ្យអ្ស់មកណា? 
ខ៖ សបាយគមតច? 
ក៖ ដូចជាអ្ ុ៊ុំគកើរម្ភនគរឿងអី្គគខែោះញដរសបាយអ្ញ្ច ឹងហនឹងណា។ 
ខ៖ កាលលន់ ណុលខ្ុំររ់គៅគៅអី្ខាងសាឹងអី្...។ 
ក៖ ពញ្ញា ញត្កក? 
ខ៖ ហនឹងគហើយគៅខាងហនឹង គៅហនឹងខ្ុំគរោះ្ំ ខ្ុំគកើរកូនបានមួយកញនែងហនឹង ដលក់ាលគពល
សម័យសអីគគគទអាហនឹងគគគៅសម័យញដលគយើងត្រ ប់មកវ ិគន្ធោះ កាលហនឹងខ្ុំក៏បានររ់តម
ទូកមកគៅហនឹងទល់ញរសពវថ្លៃហនឹងវ ិ គត្រោះកាលហនឹងគគថាសអីគគញដលគពលហនឹងខ្ុំកូនខចី៧ថ្លៃ
គហើយខ្ុំត្រូវជិោះទូកមកវ ិគន្ធោះបកពីហនឹងមកៗដល់ទគនែបិទគន្ធោះមកស្សកុហនឹងវ ិ កាលហនឹងដូច
ជាគគថាសអីសម័យញខមរត្កហមគន្ធោះ កាលហនងឹគគមិនវយគ្នន គហើយខ្ុំក៏ររ់មកគៅនឹងស្សកុហនឹងវ ិ
គន្ធោះគហើយក៏គៅហនឹងជាប់រហូរមកគហើយកាលសម័យប៉ែុល ពរហនឹងគន្ធោះខ្ុំបានមកដល់ថ្ត្ពញវង



គណាោះខាងអី្អូ្រងំឪឯគណាោះខាងត្បន្ធអី្គន្ធោះ គៅគៅដល់ហនឹងណាមិនដឹងជាប៉ែុន្ធម នឆ្ន ំគទមកវ ិ
ម្ភនកូនរួចររ់មកស្សុកហនឹងវ ិ គៅររ់មកៗគកើរគៅហនឹងគៅ គហើយក៏គៅហនឹងគៅអី្ខាងហនឹងគៅ
គគជគមែៀសមកវ ិគៅគហើយអ្នកស្សុកគគហនឹងគយើងក៏គៅហនឹង គៅអី្តមគគតមឯងអ្ញ្ច ឹងគៅគគក៏
គៅគយើងក៏គៅគៅមិនជាដឹងថាពិបាកអី្គទដល់គពលម្ភនអារលគត្កាោះម្ភនអី្ហនឹងណាគហើយក៏ន្ធំ
គ្នន ររ់មកកំពង់ចាមវ ិមកដូចជាមិនម្ភនសអីគទគចោះញរត្ទំត្ទបានគៅទល់ញរឥ ូវហនឹងគៅហនឹង
ណាហា នគៅណាមកណាគទ។ 
ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំគរើការហបូចុករបសអ់្ ុ៊ុំវ ិគមតចញដរ? 
ខ៖ កាលហនឹងវមិនជាសូវសមបូរញបបគទណា។ 
ក៖ ហនឹងគហើយវរគបៀបគមតចញដរអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ វដូចជារគបៀបថាមិនម្ភនអី្ដូចអ្ញ្ច ឹងគទណាគហើយវក៏មិនជាសមបូរញបបដូចជាឥ ូវហនឹងគទ
ណា។ 
ក៖ កាលពីជំន្ធន់ប៉ែុលពរហនឹងណាអ្ ុ៊ុំ។ 
ខ៖ អូ្...និយាយកាលពីសម័យប៉ែុលពរហនងឹញមន? 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ។ 
ខ៖ កាលពីជំន្ធន់ហនឹងគយើងមិនសុីបាយ របបគគញចកឱ្យគយើងសុីបាយសុីបបរអី្ហនឹងណាវល់ញវក
គ្នន ហនឹងគៅ ជួនញអអរជួនក៏មិនញអអរញដរហនងឹណា អាញអអរហនឹងភាគរិចណាសណ់ាមិនញអអរហនឹងភាគ
គត្ចើនញរហមងមិនសូវជាញអអរអី្គទរកអី្ៗ យាយគៅសូមបីញរម្ភនសែឹកគឈើសែកឹត្បញហលគៅសែឹកកនាំ
គលរអី្ក៏គចោះញរសែរគៅហនឹងណា គហើយយកមកលាយនិងសមែរហនឹងខែោះមកទំងគគទំងគយើងគគគ្វើ
ញរអ្ញ្ច ឹងៗទំងអ្ស់គ្នន អ្ញ្ច ងឹញដរហនឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំអ្ញ្ច ឹងជំន្ធន់ហនឹងពិបាកណាស់អ្ ុ៊ុំគណាោះ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើអ្ ុ ៊ុំដូចជាម្ភនពីណាគគធ្លែ ប់យក
គៅវយគចាលអី្គទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនគទប៉ែុញនតមួយជំន្ធន់ហនឹងអ្ ុ៊ុំក៏ត្ពួយបារមាញដរហនឹងណា គដកហនឹងត្គ្នន់ញរឮថាវយគនោះ
វយគណាោះហនឹងក៏អារមមណ៍ហនឹងវត្ពយួបារមាដូចជាគគញដរហនឹងណា មិនញមនមិនភ័យគទ។ 
ក៖ ចាសគហើយចុោះបងបអូនសាច់ញ្ញា រិវ ិគមតចញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ បងបអូនសាច់ញ្ញា រិគៅញកបរហនឹងញរទំងអ្សហ់នឹងណា វម្ភនគរឿងញរអ្ញ្ច ឹងៗញរទំអ្សគ់្នន ហនងឹ
ណា? 
ខ៖ ហនឹងគហើយជួបញរគ្នន ហនឹងណា អ្នកស្សុកជួបញរគរឿងដូចៗញរគ្នន ញរទំងអ្សហ់នឹងណា។ 
ក៖ គហើយអ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំម្ភនធ្លែ ប់បានគឃើ ម្ភនណាគគញដលគគយកគៅវយគចាលគទអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ គឃើ ញរគឃើ គគរក់ញខែគហើយគគបញ្ចូ នគៅហនឹងណា កាលគគវយកាលពីជំន្ធន់៧៥គគដឹក
ត្ទុងរគទោះគៅញរហមង ប៉ែុញនតគយើងអ្រ់បានគៅញកបរគគគទណាគគដឹកគៅគគម្ភនកញនែងគគគទណា
គហើយគយើងគៅតមភូមិគទត្គ្នន់ញរគយើងគឃើ គគដឹកហនឹងណា។ 
ក៖ ចុោះកាលគពលញដលអ្ ុ៊ុំដឹងដំបូងៗថាគគដឹកយកមនុសែគៅសម្ភែ ប់គចាលគន្ធោះកាលហនឹងអ្ ុ៊ុំម្ភន
អារមមណ៍គមតចញដរគៅអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គគវមិនសម្ភែ ប់គយើងហនឹងគទ ញរត្គ្នន់ញរគយើងហនឹងណាវម្ភនអារមមណ៍ហនឹងក៏វពិបាកញដរហនឹង
ណា។ 
ក៖ ខាែ ចដល់គវនគណាោះអ្ ុ៊ុំគណាោះ? 
ខ៖ ចាសខាែ ចដល់គវននឹងគគញដរហនឹងណាមិនដឹងថាយប់គនោះឬក៏ញសអកគទ ញរខ្ុំអាកាលពីជំន្ធន់
ហនឹងណាខ្ុំបន់ត្ពោះថាឱ្យញរស្សុកចប់សញ្ចាងាា មត្គសួារខ្ុំទំងអ្សប់ានរួចខ្ុំនិងគការត្រគងាលណា 
ក៖ គហើយម្ភនបានគ្វើញដរឬគទអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ អូ្...កាលហនឹងគពលចប់គហើយខ្ុំគការត្រគងាលញមនគរើ គបើខ្ុំបន់ត្ពោះអ្ញ្ច ងឹញមនណាថាឱ្យញរបង
បអូនគៅជំុគ្នន ឱ្យស្សុហនឹងញលងម្ភនសញ្ចាងាា មចប់គៅ ខ្ុំភ័យញដរគរើប៉ែុញនតខ្ុំគចោះញរនិយាយអ្ញ្ច ងឹគៅ
ណា ដល់រួចគហើយហនឹងវអ្រ់អី្ញដរហនឹងណាបងបអូនហនឹងវអ្រ់អី្គទក៏គការត្រគងាលគៅ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំដូចជាបន្ធា ប់ពីរបរប៉ែុល ពរមកគរើអ្ ុ៊ុំត្បកបរបរអ្វីញដរចិញ្ច ឹមជីវរិញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អូ្...គ្វើចម្ភា រហនឹងណា កាលរចួគហើយហនងឹគ្វើញរចម្ភា រអី្និងណាោំលៃរោអីំ្គៅញរហនងឹអ្រ់ហា ន
គៅគៅនឹងកំពង់ចាមគទ បតីបបួលគៅគៅកំពង់ចាមក៏មិនគៅគៅញដរអ្រ់ហា នគៅគៅគទគហើយក៏គ្វើ
ញរចម្ភា ររហូរញដរហនឹងណា។ 
ក៖ គោយសារគៅគនោះគទោះជាយា៉ែងណាក៏ម្ភនទគនែជំុវ ិញដរគណាោះអ្ ុ៊ុំគណាោះ? 
ខ៖ គៅញរនឹងស្សុកចម្ភា រហនឹងមិនហា នគៅគៅស្សុក្ារ គទគៅញរហនឹងរហូរមកោសំញណត កោលំៃ
ោំញរគររហនឹងរហូរមកហនងឹណា មិនហា នគៅគៅកំពង់ចាមអី្គទបតីបបួលគៅគៅនឹងកំពង់ចាម
មិនហា នគៅគៅគទខាែ ចគគគកៀរគៅអី្ណាគទៀរណាស់ក៏មិនគៅគៅណាគៅញរគ្វើចម្ភា ររហូរមក
ហនឹងណា បតីជាជាងការ់សក់ថាគតោះគៅគៅកំពង់ចាមខចិលគៅគនោះខ្ុំថាខ្ុំខចិលគៅគៅណាស់ខាែ ច
គគគដ គៅណាស់មិនដឹងជាគៅណាគទគហើយក៏អ្រ់គៅគៅនឹងចម្ភា រហនឹងរហូរមកមួយជីវរិហនឹង
ញរហមងគៅ។ 
ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំអ្ញ្ច ឹងអ្វីញដលអ្ ុ៊ុំចងចាំជាងគគគៅកនុងជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំណា? 
ខ៖ ចងចាញំដលការពិបាកប៉ែុណណឹ ងគន្ធោះឬក៏ចងចាសំអីញដរ? 
ខ៖ សពវថ្លៃគនោះណាអាពិបាកក៏ពិបាក អាស្សលួហនឹងក៏ស្សួលញដរហនឹងណា គហើយអាគរឿងញដល
ស្សួលហនឹងណាគឺថាខ្ុំចាំជាងគគ គហើយអាពិបាកហនឹងណាខ្ុំបំគភែចគចាលអ្ស់អាលី អ្ស់គហើយ
ហនឹងណា ចាំថារល់ថ្លៃហនឹងសមបូសបាយកូនគៅវ ិក៏ម្ភនរបស់គត្បើត្បាស់លអៗគហើយហនឹងក៏ម្ភន



ហូបចុកហនឹងស្សលួបួលគហើយ ត្រូវការអី្បានហនឹងសពវថ្លៃសបាយចិរតអ្ញ្ច ឹងហនឹងណាញដលបាន
សបាយអ្ញ្ច ឹងញដរហនឹងណា អាគៅមុខអី្គទៀរគន្ធោះខ្ុំមិនដឹងញដរគទណា។ 
ក៖  អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើគត្កាគយពីអ្ ុ៊ុំគរៀបការ គរើអ្ ុ៊ុំម្ភនកូនត្បុសស្សីប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ កូនខ្ុំម្ភន៥ន្ធក់។ 
ក៖ កូនៗអ្ ុ៊ុំគ្នរ់ម្ភនគ ម្ ោះអី្គគខែោះញដរអ្ ុ៊ុំ តំងពីបងរហូរដលកូ់នគៅណាអ្ ុ៊ុំ កំុត្បាប់ថាអ្រ់ចាំ
គ ម្ ោះកូនណាអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖  មួយ គហៀងបងគគ កូនត្បុសមួយគ ម្ ោះប ុន ន្ធង កូនមួយគទៀរគ ម្ ោះគអង លាន់ កូនទី៤
គ ម្ ោះញន...គអង ហន័ គហើយបន្ធា ប់មកគទៀរគ ម្ ោះគអងលកូីនគៅគនោះ។ 
ក៖ សុទាញរចិនញរហមងអ្ ុ៊ុំគណាោះសុទាញរញខែចិនញរហមងគណាោះ? 
ខ៖ គ ម្ ោះហនឹងចិនគណាោះ? 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ខ្ុំមិនដឹងញដរហនឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើសាវ មីអ្ ុ៊ុំគ្នរ់ម្ភនគ ម្ ោះអី្គគញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គ្នរ់គ ម្ ោះតគ្ឿង។ 
ក៖ អី្គគគ្ឿងហនឹង? 
ខ៖ មុរ គ្ឿង ចាស។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ អ្ញ្ច ឹងនិយាយគដើមបតីត្បាប់បនតិចមកគរើគ្នរ់ម្ភនចរកិញបបណាញដរ? 
ខ៖ បតីខ្ុំហនឹងគណាោះបតីហនឹងចរកិគ្នរ់សែូរបូរគទគ្នរ់ក៏មិនញមនជាអ្នកគកាងកាចអី្គទគត្បើហិងាអី្អ្រ់
ម្ភនគទ ចាសគ្នរ់សែូរគទ។ 
ក៖ គន្ធោះបតីអ្ ុ ៊ុំញមនអ្ ុ៊ុំអ្រ់គទ? 
ខ៖ មិនញមនគទគន្ធោះបអូនគទ បតីខ្ុំហនឹងគ្នរ់ម្ភនចរកិសែូរបូរគទគហើយពួកគ្នរ់ហនឹងគៅស្សុកញកបរ
ហនឹងញរទំងអ្សគ់្នន ហនឹងណា។ 
ក៖ គៅញកបរៗគ្នន ហនងឹអ្ញ្ច ឹងបានៗសាា លគ់្នន អ្ញ្ច ឹងគៅហនឹងណា។ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើឥ ូវហនឹងគរើអ្ ុ៊ុំ
ត្បកបរបរអ្វីចិញ្ច មឹជីវរិញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្ុំអ្រ់ម្ភនគ្វើអី្គទ ញរខ្ុំគ្នរ់ការ់សក់ហនងឹណា គ្វើចម្ភា រញអអរគហើហនងឹណាគត្រោះអី្គជើងគដើរញលង
រួចគហើយហនឹងណា គជើងគនោះគគថាពុកអអឹកពុកអី្គមតចគដើរបានបនតិចៗហនឹងក៏គោយសារញរថាន ំគពទយ
ហនឹងគទមែិលមិ គៅឱ្យគគោក់មួយមជុលគទៀរគហើយហនឹងណា កំុអី្គដើរមិនរចួគទ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ។អ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំម្ភនបានឱ្យកូនអ្ ុ៊ុំគៅគរៀនទំងអ្ស់គ្នន គទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អូ្...កូនខ្ុំហនឹងគណាោះខ្ុំបានគរៀបការឱ្យមុនហនងឹអ្ស់គហើយ។ 
ក៖ អ្រ់គទអាមុនគរៀបការហនឹងណាម្ភនឱ្យគៅគរៀនអ្រ់អ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ គរៀនបានគរៀនទងំអ្ស់គ្នន ហនងឹ ញរខែោះបានគ្វើការខែោះក៏អ្រ់បានណាបានកូនទី១គន្ធោះគគបានគ្វើ
ត្គូមកកូនគៅគន្ធោះគគបានត្គូគន្ធោះរូចអាមួយកណាត លហនឹងវ ិអ្រ់បានគ្វើអី្គទបានញរលក់ដូរអី្
កំគប៉ែកកំប៉ែុកញរសាលាហនឹងណា។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើអ្ ុ ៊ុំមូលគហរុអី្បានជាអ្ ុ៊ុំឱ្យកូនអ្ ុ៊ុំគៅគរៀនញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្ុំឱ្យគៅញដរញរប៉ែុញនតថាកាលពីជំន្ធន់ហនឹងខ្ុំខវោះខារ ដកឃ្លែ មកជួយគ្វើការងារ្ាោះអី្អ្ញ្ច ឹងហនឹង
ណាគត្រោះគ្នន វអ្រ់ហនឹងណា គពលញដលឯងកំពុងញរគ្វើការហនងឹណាអាឯងហនឹងក៏ម្ភន្លវបិាក
ឪពុកអី្ឈឺអី្អ្ញ្ច ឹងគៅដកគ្នន មកវ ិគហើយអាអ្នកញដលគគគៅរូចហនឹងក៏គគគៅៗ្ុរគៅ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ។អ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំគ្វើដូចគមតចញដរគដើមបីឱ្យត្គួសារអ្ ុ៊ុំម្ភនសុភមងាលរគរៀងមកណា
គរើវ ិ្ ីសាស្តសតអ្ ុ៊ុំម្ភនអី្ខែោះញដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ មិនដឹងជាម្ភនវ ិ្ ីសាស្តសតអី្គទ។ 
ក៖ ដូចជាអ្ ុ៊ុំរស់គៅអ្ ុ៊ុំគរើអ្ ុ ៊ុំគ្វើគមតចឱ្យម្ភនសភុមងាលណា? 
ខ៖ ម្ភនចិរតគយាគយល់កនុងត្គួសារគ្វើគមតចគទម្ភនញរគយាគយលគ់្នន ហនឹងគៅនិងត្រូវគចោះអាស្សយ័
ឱ្យគ្នន ញរគបើសិនជាខឹងនឹងគ្នន វជាគរឿង្មមតគៅគហើយហនឹងណា ្មមតគទញរខឹងបនតិចបនតួចហនឹងង
វគចោះញរម្ភនគហើយ អ្ញ្ច ឹងម្ភនញរគ្វើចិរតឱ្យ្មមតៗញរវមិនដល់ថាន ក់ថាគ្វើអំ្គពើហិងាោក់គ្នន អី្គទ
ណា ញរវញរងញរម្ភនគៅម្ភនមកហនឹងណាគត្រោះគយើងគៅគ្វើការហរ់គៅដូចជាមិនម្ភនអី្ហនងឹ
ណាវគចោះញរបានស្សណុកសុខសបាយគហើយហនឹងណាមិនញដរអី្ញដរហនឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើត្គួសារម្ភនអ្រថន័យយា៉ែងណាចំគរោះជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំណា? 
ខ៖ ត្គួសារខ្ុំគណាោះត្គួសារម្ភនអ្រថន័យលអណាស់ចំគរោះជីវរិខ្ុំណាស់គហើយសំខាន់ណាស ់
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអាចខវោះបានគទ អ្ ុ៊ុំរស់គៅខវោះពួកគ្នរ់បានញដរឬគទ? 
ខ៖ អូ្...ខវោះមិនបានគទអឺ្...គបើខវោះគោយកត្មិរគនោះមកក៏គយើងមិនដឹងថាត្រូវគ្វើគមតចញដរគបើវត្រូវញរ
ញបកគ្នន គហើយគន្ធោះដូចថាគយើងចាសគ់ៅហនឹងណា ចាសហនឹងគហើយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំចង់រស់គៅជាមួយពួកគ្នរ់រហូរញដរឬគទ? 
ខ៖ អូ្...ចិរតចង់រហរូ។ 
ក៖   អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំមួយសំណួរគនោះជាសណួំរចុងគត្កាយ គរើអ្ ុ៊ុំម្ភនបទពិគសា្ន៍អ្វីញដលលអៗក៏ដូចជា
ដំបូលន្ធម នសត្ម្ភប់ទុកឱ្យគកមងជំន្ធន់គត្កាយបានសាត ប់ គត្រោះអ្វីទំងអ្ស់ញដលអ្ ុ៊ុំបាននិយាយហនឹង
ទុកសត្ម្ភប់ឱ្យអ្ញ្ច ឹង សគមែងហនងឹកូនគៅអ្នកមីងទុកសត្ម្ភប់ឱ្យកូនគៅអ្នកមីងជំន្ធន់គត្កាយបាន
សាត ប់បានអាចរកាទុកបានយូរខាែ ំងញមនញទនអ្ញ្ច ងឹណាគរើអ្នកមីង ចង់ផ្ទត ំគ្្ើឱ្យកូនគៅអ្នកមីងគដើរ
គលើ្ែូវគមតចញដរ? 



ខ៖ ខ្ុំញចកចាយថាអ្ញញ្ច កគៅកនុងត្គួសារគបើសិនជាម្ភនគសចកតីអំ្ណរ់អ្រ់្ន់គហើយគបើសិនជា
ម្ភនការអី្ម្ភន្លពិបាកបនតិចបនតួចគយើងត្រូវស ូត្ទំវគង់ញរគយើងនឹងគជាគជ័យគៅថ្លៃគត្កាយ
គទៀរគទ។ 
ក៖   ដូចជាចង់ត្បគៅពួកគ្នរ់ឱ្យគដើរគលើ្ែូវអី្គគញដរ? 
ខ៖  ចង់ឱ្យគដើរ្ែូវលអ្ែូវស្សបចាប់ញដរ ចាប់រដឋគគោក់មកគមតចគយើងត្រូវគ្វើតមគគគៅហនឹងណាកំុ
ឱ្យគដើរខុសចាប់។ 
ក៖   ហនឹងគហើយអ្ញ្ច ឹងបានគយើងបានរស់គៅស្សលួ? 
ខ៖  គយើងកំុបំរនចាប់ញដលវមិនសូវលអមិនអី្អ្ញ្ច ឹងហនឹងណា ឱ្យគដើរញរតមអំ្គពើលអគៅហនឹង
ណា។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំខ្ុំអ្រគុណអ្ ុ៊ុំគត្ចើនញមនញទនណាអ្ ុ៊ុំណា។ 
ខ៖  ចាសអ្រ់អី្គទ។ 
ក៖  អ្គុណគត្ចើនណាអ្ ុ៊ុំញដលអ្ ុ៊ុំបានសហការណ៍ជាមួយខ្ុំគហើយ្តល់នូវបទសម្ភា សដល់ខ្ុំគហើយ
ខ្ុំនឹងោក់បទសម្ភា សហនឹងចូលគៅគវបសាយញដលខ្ុំបានគរៀបរប់ត្បាប់អ្ ុ៊ុំខាងគលើរួចមកគហើយ
ណាអ្ ុ៊ុំណា។ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្រគុណអ្ ុ៊ុំគត្ចើនញដលបានឱ្យន្ធងខ្ុំគ្វើបទសម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិរបស់អ្ ុ៊ុំគៅ
កនុងថ្លៃគនោះនឹងោក់ចូលគៅគវបសាយញដលខ្ុំបានគរៀបរប់ខាងគលើអ្ ុ៊ុំណាស ់ អ្ញ្ច ងឹអ្រគុណអ្ ុ៊ុំ
ណា។ 
ខ៖ ចាស៕ 
                          
 
 
 


