
   ការសម្ភា សរបស់អ្នកមីង យ៉ា ន់ លីន 
 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ម ៉ៅ រតនា ខ៖ អ្នកដែលត្តវូមេសម្ភា ស យ៉ៅ ន់ លីន 
េ៖ អ្នកចូលរមួសម្ភា ស ដ ៉ៅម សុេនាា  

 
ក៖ ថ្ងៃមនេះនាងខ្ុុំសូមដងែងអ្ុំណរេុណែលម់្ភ៉ៅ ក់ដែលបានឱ្យនាងខ្ុុំបានម្វើបទសម្ភា សអ្ុំពីជីវ
ត្បវតតិរបស់ម្ភ៉ៅ ក់ នាងខ្ុុំម ម្ េះម ៉ៅ រតនា ដែលជាអ្នកសម្ភា សម ើយម ម្ េះមព របស់ម្ភ៉ៅ ក់ម ម្ េះ
អី្ដែរ? 
ខ៖ ម ម្ េះមព របស់ម្ភ៉ៅ ក់ម ម្ េះ យ៉ៅ ន់ លនី។ 
ក៖ ថ្ងៃមនេះេឺខ្ុុំម្វើការសម្ភា សមៅថ្ងៃទី៧ ដខសហីា ឆ្ន ុំ២០១៦ ការសម្ភា សត្តូវបានមរៀបចុំម ើង
មោយសកលវទិាល័យមៅស រែឋអាមមរកិម ម្ េះថា ប ី វ៉ៅយ យូ សាលាម្ភនកមមវ ិ្ ីមែើមបីម្វើការ
សម្ភា សអ្ុំពីជីវត្បវតតិត្បជាជនដខមរមែើមបមីពលអ្នាេតមៅមុខអាចទុកឱ្យកូនមៅរបស់ម្ភ៉ៅ ក់ក៏ែូចជា
មនុសសជុំនាន់មត្កាយបានែឹងពីជីវត្បវតតិនិងែុំមណើ រមរឿងនិងឆ្កជីវតិរបស់ែូនតាម្ភ៉ៅ ក់ផងដែរ។មតើ
ម្ភ៉ៅ ក់អ្នុញ្ញា តិឱ្យខ្ុុំបានោក់ការសម្ភា សមនេះចូលមៅកនុងមវបសាយរបស់់សកលវទិាលយ័បានដែរ
ឬមទ? 
ខ៖ ចាសម្ភ៉ៅក់យល់ត្ពម។ 
ក៖ ចាសដែលមវបសាយមនេះម ម្ េះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu អ្ញ្ច ឹងនាងខ្ុុំនឹង
ចាប់មផតើមម្វើការសម្ភា សម្ភ៉ៅក់ សូមត្បាប់ម ម្ េះមព របស់ម្ភ៉ៅ ក់មតងមទៀត? 
ខ៖ ខ្ុុំម ម្ េះ យ៉ៅ ន់ លនី។ 
ក៖ មតើម្ភនម ម្ េះមេមៅមត្ៅដែរឬមទ? 
ខ៖ ម ម្ េះមៅមត្ៅេឺម ម្ េះជិន សុខមលៀង។ 
ក៖ មតើម្ភ៉ៅ ក់មកើតមៅថ្ងៃដខឆ្ន ុំណាដែរ?ចាសអ្ញ្ច ឹងនាងខ្ុុំសមូអានថ្ងៃដខឆ្ន ុំកុំមណើ តរបស់គាត់
ជុំនួសគាត់វ ិពីមត្រេះគាត់អ្ត់មចេះអ្កសរ។គាត់មកើតមៅថ្ងៃទី១៥ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ១៩៦៧គាត់ម្ភនទី
កដនែងកុំមណើ តមៅភូមិត្កមពើហា ឃុុំតាមមម  ស្សកុកណាត លសទឹង មខតតកណាត ល ត្បមទសកមពុជា។មតើ
ឆ្ន ុំដខមរជាសតវអី្? 
ខ៖ សតវសាវ  ឆ្ន ុំវក។ 
ក៖ មតើម្ភនបងបអូនត្បសុស្សីប៉ៅុនាម ននាក់? 
ខ៖ បងបអូនត្បុស២នាក់ បងត្បុស១ បអូនត្បសុ១ ម ើយស្សី៣។ 
ក៖ មតើម្ភ៉ៅ ក់ជាកូនទីប៉ៅុនាម ន? 

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


ខ៖ ម្ភ៉ៅក់ជាកូនទី៣។ 
ក៖ មតើឥ ូវម្ភនបងបអូនមៅរសទ់ុំងអ្ស់មទ? 
ខ៖ ម្ភ៉ៅក់អ្ត់ែឺងផងមត្រេះកាលឆ្ន ុំ៧៥ដបកគាន អ្ស់មៅ ដបកអ្ស់រលីងម ើយអ្ត់ែឹងថាមេរសឬ់ក៏
សាែ ប់មទ ខ្ុុំមៅដតម្ភន ក់ឯង ខ្ុុំមៅជាមួយបា៉ៅខ្ុុំម ើយបា៉ៅខ្ុុំក៏គាត់សាែ ប់បាត់មៅម ើយខ្ុុំក៏បានរស់មៅ
ជាមួយម្ភត យចិញ្ច ឹមណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមតើឪពុកម្ភ៉ៅក់ម ម្ េះអី្ដែរ? 
ខ៖ គាត់ម ម្ េះ ជន ជិន។ 
ក៖ ម ើយទីកដនែងកុំមណើ តរបស់គាត់មៅណាដែរ?ចាសអ្ញ្ច ឹងខ្ុុំនឹងអាន ឪពុករបស់ម្ភ៉ៅ ក់ម ម្ េះ 
សុខ ជីម។ 
ខ៖ អ្ត់មទអា នឹងបតីខ្ុុំ គាត់មចេះដតោក់ៗមៅមទ ការពិតគាត់ម ម្ េះ ជន ជិន។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងថ្ងៃដខឆ្ន ុំកុំមណើ តវ ិត្គាន់ដតគាត់ចាុំថាម្ភនសញ្ញា តិដខមរ ម ើយឆ្ន ុំ១៩២០ទីកដនែង
កុំមណើ តមៅភូមិត្កមពើហា ឃុុំតាមមម  ស្សុកកណាត លសទឹង មខតតកណាត ល ត្បមទសកមពុជា។មតើឆ្ន ុំដខមរ
គាត់ជាសតវអី្មេដែរ? 
ខ៖ ខ្ុុំមៅតូចណាសខ់្ុុំអ្ត់សូវចាុំមទ។ 
ក៖ មតើគាត់សាែ ប់ឬក៏គាត់មៅរស?់ 
ខ៖ គាត់សាែ ប់ម ើយ។ 
ក៖ ម ើយចុេះត្បសនិជាគាត់សាែ ប់មៅឆ្ន ុំណា? 
ខ៖ សាែ ប់កាលចូលមៅជុំនាន់ប៉ៅុល ពតដតមតង សាែ ប់ដបកឆ្ន ុំ១៩៧៥កាលពីជុំនាន់លុន ណុលចូល
មៅគាត់មៅ សាែ ប់មៅជុំនាន់ប៉ៅុលពតចូលមៅដតមតង នឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឆ្ន ុំ១៩៧៥ មតើម្ភ៉ៅ ក់ម្ភនការចងចាុំអ្វីខែេះជាមួយគាត់? 
ខ៖ ចង់ចាុំពីអី្មៅ អូ្...អ្នុសាវរយីែូ៍ចជាបា៉ៅខ្ុុំគាត់ម្វើែូចជាទហានមមបញ្ញា ការ ុ្ំមៅមពលថ្ងៃ
ដែលគាត់សត្ម្ភកពីការងារគាត់មកផទេះ មកែលអ់្ញ្ច ឹងមៅគាត់មៅបង់សុំណា ់បានត្តីមួយយ៉ៅង
ុ្ំណាស ់ ែល់ម ើយមៅគាត់ក៏មៅខ្ុុំ សុខលាង ខ្ុុំក៏ម្ែើយចាសមណក...កូនឯងមមើលមណក

ម ើយខ្ុុំក៏ត្កម កមមើលមៅមឃើ ត្តី ុ្ំណាស់ ុ្ំប៉ៅុនកូនដង៉ៅតណា រចួម ើយខ្ុុំសបាយណាស់
ជាមួយគាត់មត្រេះម្ភនការអ្រសបាយជាមួយនិងបា៉ៅខ្ុុំ។ 
េ៖ ចាសអា នឹងមពលដែលមីងចាុំជាងមេ នងឹ។ 
ក៖ ម្ភ៉ៅក់មតើយយម ម្ េះអី្ដែរ? 
ខ៖ ដម៉ៅរបស់ខ្ុុំមណាេះ ខ្ុុំអ្ត់ែឹងផង។ 
ក៖ ដត្កងគាត់ម ម្ េះ  ូរ ពិសីមនាេះ? 
ខ៖  នឹងម ើយគាត់ម ម្ េះ ូរ ពិស ីដតខ្ុុំអ្ត់ែឹងមទថាគាត់មកើតឆ្ន ុំណាមទ។ 



ក៖ ដតត្បដ លជាមៅកនុងសុំបុត្តកុំមណើ តម្ភន។ 
ខ៖ ខ្ុុំមិនបានចាុំអី្ពីម្ភត យខ្ុុំ ទុំងអ្ស់ នឹងត្គាន់ដតខ្ុុំែឹងថាអាកដនែងដែលខ្ុុំរស់មៅ នឹងមេមៅថា
ភូមិអូ្រដបកកអម ម ើយផទេះខ្ុុំ នឹងផទេះងមខពស់្ ុំចាស។់ 
េ៖ ម ើយអ្នកមីងម្ភនអី្ចងចាុំអី្ជាមួយនឹងយយមទ? 
ខ៖ ចងចាុំម្ភនដតចាុំថាម្ភត យខ្ុុំគាត់រស់មៅជាមួយខ្ុុំ នឹង គាត់លក់នុំអ្នសមណាចាសម្ភនដត
ប៉ៅុណណឹ ង ខ្ុុំមៅផទេះមមើលបអូនៗ។ 
េ៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងែឹងមទថាគាត់សាែ ប់មៅមពលណា? 
ខ៖ ម្ភ៉ៅក់ខ្ុុំ នឹងគាត់មេជមមែៀសមៅ គាត់និងខ្ុុំក៏ដបកគាន មៅមៅជុំនាន់ប៉ៅុល ពត នឹងជមមែៀសពី
ជុំនាន់ប៉ៅុល ពតមៅអ្ញ្ច ឹងមៅបា៉ៅខ្ុុំមៅជាមួយបា៉ៅខ្ុុំ ម ើយបា៉ៅខ្ុុំគាត់ក៏ដបកជាមួយម្ភត យខ្ុុំម ើយ
គាត់បកមករកខ្ុុំវ ិ។ 
េ៖ ម ើយអ្ត់ែឹងថាគាត់សាែ ប់ឬក៏រស់មទ? 
ខ៖ អ្ត់ែឹងមទជុំនាន់ នឹងអ្ត់ែឹងផង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភ៉ៅ ក់ចាុំពីជីតារបស់ម្ភ៉ៅ ក់មទ គាត់ម្ភនម ម្ េះអី្ដែរ? 
ខ៖ ខ្ុុំអ្ត់ចាុំផង នឹង ជីតា មលាកយយក៏អ្ត់ចាុំ។ 
ក៖ ចុេះពីទីកដនែងកុំមណើ តគាត់អី្ណា? 
ខ៖ ម្ភ៉ៅក់អ្ត់ចាុំទុំងអ្ស់ នឹង។ 
េ៖ អ្ញ្ច ឹងចាុំថាគាត់រស់ណាអ្ត់មីង? 
ខ៖ អ្ត់ចាុំមសាេះដតមតង ម ើយអ្ត់ទុំងសាា ល់មុខផង នឹង។ 
េ៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភនែឹងអ្ត់ថាឪពុកម្ភត យអ្នកមីងក៏ែូចជាតាយយពីមុនមកមតើគាត់ធ្លែ ប់ម្ភនមៅរស់មៅ
ត្បមទសខាងមត្ៅអ្ត់? 
ខ៖ អ្ត់ខ្ុុំអ្ត់ែឹងដត មង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភ៉ៅ ក់មរៀនែល់ថាន ក់ទីប៉ៅុនាម នដែរ? 
ខ៖ និយយមៅម្ភ៉ៅ ក់មរៀនបានត្តឹមថាន ក់ទី២។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមៅសាលាបឋមសិកាម ម្ េះអី្ដែរម្ភ៉ៅ ក់? 
ខ៖ មៅសាលាមនេះត្កមពើហាមយើងមនេះ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមតើកតីស្សថ្ម៉ៅម្ភ៉ៅ ក់មៅថ្ងៃអ្នាេតម្ភ៉ៅក់ចង់កាែ យមៅជាអ្វីដែរ? 
េ៖ មោយសារមពលមីងមៅពីមកមងមីងដតងដតមៅមរៀនម ើយមៅមរៀនអ្ញ្ច ឹងមៅដតងដតម្ភនកតី    
ស្សថ្ម៉ៅម ើយមតើមីងចង់កាែ យមៅជាអ្វីដែរមពល ុ្ំម ើងអ្ញ្ច ឹងណាមីង? 
ខ៖  អាមនេះនិយយមៅេឺថាអ្ញ្ច ងឹមពលដែលខ្ុុំមៅមរៀនអ្ញ្ច ឹងេឺខ្ុុំចង់មចេះ ចង់មមើលអ្កសរោច់អី្   
អ្ញ្ច ឹងណាប៉ៅុដនតវមៅអ្ត់រួចម តុអី្បានជាខ្ុុំមៅមិនរួច ទី១ខ្ុុំមរៀនអ្ត់ចូលទី២បញ្ញា មរឿងសមមែៀក



បុំរក់ ចាស នងឹម ើយេឺថាខ្ុុំមកមៅកនុងវតត នឹងខ្ុុំមឃើ មេម្ភនសុំពត់មខៀវអាសុំពត់សិសស
សាលាមយើង នងឹមិនពណ៌មខៀវ ម ើយនឹងអាអាវសម ើយមិនអាត្កវ៉ៅត់ករត្ក មអ្មញ្ច េះមនាេះ
ម ើយចុំដណកខ្ុុំមសែៀកសបង់មលាកមៅមរៀន នឹង មលាកឱ្យត្កណាត់មសាព ងជីវមលាកកាត់សុំពត់ឱ្យ
មសែៀកមៅមរៀនម ើយអាវខចីមេមទដវងអូ្សែល់ជងាង់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមកពីបញ្ញា ការសិកានិងកាល នឹងមពលម្ភ៉ៅ ក់មៅមរៀនម្ភ៉ៅ ក់កមសត់ខាែ ុំងណាស់ម្ភ៉ៅក់ 
ម ើយមោយសារលុយកាក់អី្វ៉ៅន់ចាយវយម្ភនតិចតួចមោយសារមទើបដតដបកពីសង្គ្ងាា មផង។ 
ខ៖ និយយមៅអ្ត់លុយចាយដតមតងមៅមរៀនមិនដែលម្ភនលុយចាយមទ ូបដតបាយមទ ូប
បាយមៅកនុងវតតមលាក។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភ៉ៅ ក់មរៀបការមៅកនុងថ្ងៃដខឆ្ន ុំណាដែរ? 
ខ៖ អ្ត់ចាុំផង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភ៉ៅ ក់ម្ភនចាុំថាម្ភ៉ៅ ក់មរៀបការមៅរែូវត្បាុំងឬក៏រែួវវសាដែរ? 
ខ៖ ការមៅកាល នឹងរែូវវសារ។ 
េ៖ ម ើយកាល នឹងការមៅមពលជុំនាន់ដបកប៉ៅុល ពតម ើយឬក៏មមតចដែរ? 
ខ៖ ដបកពីជុំនាន់ប៉ៅុល ពតមកចូលមកមៅកនុងវតតត្កមពើ ហារ នងឹដត មង។ 
េ៖ ត្បដ លជាប៉ៅុនាម នឆ្ន ុំបានមរៀបការ? 
ខ៖ ែល់មពលខ្ុុំអាយ១ុ៨។ 
េ៖ ត្បដ លជាបនាទ ប់ពី នឹងប៉ៅុនាម នឆ្ន ុំដែរមីង ចាុំមទ? 
ក៖ ចាសត្បដ លមពលដែលម្ភ៉ៅក់ដបកពីជុំនាន់ប៉ៅុល ពតមកកាល នឹងម្ភ៉ៅ ក់អាយុប៉ៅុនាម ន? 
ខ៖ ឥ ូវមីអូ្នឯងជួយេិតខ្ុុំមៅឆ្ន ុំ៧៥ខ្ុុំអាយ៥ុឆ្ន ុំ េិតមៅចូលមៅអាពតមៅដបកអាពតមក        
វ ិ។ 
េ៖ អូ្...អ្ញ្ច ឹងមីងត្បដ លជាមរៀបការមៅឆ្ន ុំ១៩៨៨? 
ក៖ អ្ត់មទខ្ុុំ១៩៨៨ ខ្ុុំមកើតម ើយ នឹង អ្ត់មទៗ។ 
ខ៖ អ្ត់មទឆ្ន ុំ១៩៨៧រតនាមកើតម ើយ នឹង ម ើយខ្ុុំអាយុ២១បានកូនមួយ នងឹ អាយុ២១បាន
រតនាមួយ។ 
េ៖ ម ើយការម ើយភាែ មម្ភនកូនភាែ មមទ? 
ខ៖ អ្ត់មទខ្ុុំទុំមនរមរេះ៣ឆ្ន ុំមណាេះ។ 
េ៖ អ្ញ្ច ឹងមីងមរៀបការមៅឆ្ន ុំ១៩៨៤ នឹងម ើយ។ 
ក៖ ចាសម ើយកដនែងដែលម្ភ៉ៅ ក់ការ នឹងមៅណាវ ិ? 
ខ៖ មៅត្កមពើហារមនេះមៅខាងតបូងវតតមនេះ ជាកដនែងដែលខ្ុុំរស់មៅៗជិតវតត នងឹដត មង។ 
េ៖ ចាស!   



ក៖ អ្ញ្ច ឹងមពលដែលម្ភ៉ៅ ក់មរៀបការ នឹងឪពុកម្ភត យជាអ្នកមរៀបចុំឱ្យឬក៏ម្ភ៉ៅ ក់ស្សលា ប់ា៉ៅ មោយចិតត
ឯង? 
ខ៖ ឪពុកម្ភត យជាអ្នកមរៀបចុំឱ្យ។ 
ក៖ ម ើយកាល នឹងអ្ត់ម្ភនចិតតស្សលា ប់ា៉ៅ អី្បនតិចដត មងម ? 
ខ៖ អ្ត់មទគាត់ជាអ្នកមរៀបចុំឱ្យ។ 
ក៖ ម ើយម្ភ៉ៅ ក់ជួបបា៉ៅមលើកែុំបូងមៅណាដែរម ើយមពលណាដែរ? 
ខ៖ ជួបមពលគាត់មកផទេះខ្ុុំដត មង គាត់មក ូបបាយផទេះខ្ុុំ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមពលដែលគាត់មកទិ បាយម្ភ៉ៅក់មណាេះ? 
ខ៖  នឹងម ើយកាល នឹងខ្ុុំលក់បាយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងកាល នឹងម្ភ៉ៅ ក់លក់ែូរលក់អី្ខែេះមៅម្ភ៉ៅក់? 
ខ៖ លក់បាយលក់សមែរ នឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងដបបឆ្ៃ  ់ម ើយមមើលមៅបានជាបា៉ៅមកញុុំ អ្នកលក់សាអ តម ើយមាូបឆ្ៃ  ់មទៀត។ម ើយ
ម្ភ៉ៅ ក់មរៀបការ នងឹម្ភនបណាត រការមទ? 
ខ៖ បណាត រការម្ភនដ រជុំនូន  ូប១៥តុម ើយការមួយយប់មួយថ្ងៃ។ 
ក៖  ូ...កាលជុំនាន់ នឹង ូប១៥តុមិន្មមតាមទណា ម ើយការសុទាដតមួយយប់មួយថ្ងៃមទៀត។ 
ម ើយម្ភនអ្កមកេះមទម្ភ៉ៅក់? 
ខ៖ អូ្...មលងម ើងទល់ភែឺ។ 
េ៖ អូ្...អ្ញ្ច ឹងកាលជុំនាន់ នឹងម្ភនណាស់ អ្ញ្ច ងឹសបាយែល់ម ើយមនៀក ។ 
ក៖ សបាយដមនមទ មងម្ភ៉ៅ ក់ អ្ញ្ច ឹងជីវតិរបសម់្ភ៉ៅ ក់មៅអ្តីតកាលនិងបចចុបបននកាលមតើម្ភនភាព
ខុសគាន មមតចខែេះដែរម្ភ៉ៅ ក់?មៅមពលពីមុននិងឥ ូវខុសគាន មមតចដែរ? 
េ៖ ស្សួលមមតច សបាយមមតចកាលពីមុននិងឥ ូវ នឹងណា។  
ខ៖ កាលពីមុនមពលមយើងម្ភនបតីម្ភនកូន នងឹមណាេះ? 
េ៖  នឹងម ើយ។ 
ខ៖ េឺថាវសបាយខែេះវមកើតទុកខខែេះអ្ញ្ច ឹងមៅណា ម ើយែល់មពលមយើងវម្ភនកូនម្ភនមៅវក៏
្មមតាអ្ញ្ច ឹងមៅ ែល់ឥ ូវក៏្មមតាអ្ញ្ច ឹងដែរមៅម្ភនទុកខខែេះម ើយក៏ម្ភនសបាយដែរ នឹង។ 
ក៖ ម ើយម្ភ៉ៅ ក់ឯងអ្ត់ម្ភននឹកបា៉ៅ អី្មទឬ? 
េ៖ ម្ភននឹកគាត់ខែេះមទ? 
ខ៖ នឹកអី្មបើសាែ ប់ម ើយ នឹង នឹកមតើ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភ៉ៅ ក់ឯងចូលចិតតមាូបអី្ជាងមេ? 
ខ៖ មាូបអ្ត់ម្ភនមរ ើសមុខមទសអីក៏ ូបបានដែរ។ 



េ៖ ប៉ៅុដនតមាូបអី្ដែរឆ្ៃ  ់ជាងមេណា? 
ក៖ អ្វីដែលម្ភ៉ៅ ក់ចូលចិតតពិសារជាងមេ នឹងណា ម ើយម្ភ៉ៅ ក់ថាឆ្ៃ  ់ជាងមេណា? 
ខ៖ និយយមៅតាុំងពីខ្ុុំមៅតូចរ ួតែល់មកែល់ ុ្ំេឺថាសអីក៏ ូបបានដែរម ើយអ្ត់ម្ភនមុខអី្
ដែលថាមិនចូលចិតតមនាេះមទ។ 
ក៖ ដតមបើតាមដតខ្ុុំចុំណាុំមមើលមាូបដែលម្ភ៉ៅក់ បូបាយបានមត្ចើនជាងមេេឺត្ប ុកចិង្គ្ញ្ញា ុំត្តូវមទ?
 ូបអ្ស់បាយទុំងខវងដមនមទ?ម ើយម្ភ៉ៅ ក់មចេះម្វើមាូបអ្ត់? 
ខ៖ មចេះមតើ។ 
ក៖ ខ្ុុំមឃើ ម្ភ៉ៅ ក់ខ្ុុំម្វើរាល់ថ្ងៃមសាេះ នឹងណា?ម ើយម្ភ៉ៅ ក់មចេះម្វើមាូប នឹងមកពីណាដែរ? 
ខ៖ មចេះម្វើមាូបមកពីយយ។ 
ក៖ យយជាអ្នកបមត្ងៀន។អ្ញ្ច ឹងម្ភ៉ៅ ក់មចេះម្វើមាូបមត្ចើនណាស់ម ើយខ្ុុំែឹងថាម្ភ៉ៅ ក់ខ្ុុំសែរឆ្ៃ  ់គាត់
មចេះម្វើមាូបឆ្ៃ  ់ៗណាស់ ម ើយមតើមពលទុំមនរម្ភ៉ៅ ក់ចូលចិតតម្វើអី្ដែរ? 
ខ៖ និយយពីមពលទុំមនរែូចជាអ្ត់ទុំមនរមទ ម្ភនមពលណាទុំមនរមបើការងារផទេះងាកមៅមឃើ ដត
កដនែងម្វើរ ូត នឹង អ្ត់ម្ភនទុំមនរមទមបើថាមយើងម្ែៀតមពលទុំមនរមយើងបានអ្ងាុយមលងខែេះអី្អ្ញ្ច ងឹ
អី្មៅណាម ើយមបើថាឱ្យទុំមនរែូចជាអ្ត់មទ។ 
ក៖ ម ើយម្ភ៉ៅ ក់ចូលចិតតមៅមែើរមលងមៅកដនែងណាដែរម្ភ៉ៅ ក់? 
ខ៖ មបើមែើរមលងម្ភនដតមៅម្ភត់ទមនែលុំដ រកាយអ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ ម្ភ៉ៅក់ភាេមត្ចើនចូលចិតតមទសភាពឬក៏ចូលចិតតទឹកសមុត្ទអី្អ្ញ្ច ឹង នឹងណា? 
ខ៖ ទឹកសមុត្ទមៅវមិនែល់មទមត្រេះអី្មយើងវអ្ត់លុយ ។ 
ក៖ មទេះបីជាមៅមិនែល់ក៏មយើងម្ភនកតីស្សថ្ម៉ៅដែរថាចង់មៅណា? 
ខ៖ ចង់មៅសមុត្ទរាម ចង់មៅសមុត្ទចង់មៅសអីមេមៅទឹកមត្ជាេះអី្មនាេះមត្រេះមិនដែលបានមៅ
មទ។ 
ក៖ អូ្... នងឹជាកតីស្សថ្ម៉ៅរបស់ម្ភ៉ៅ ក់ម ើយ នងឹណាេឺជាទឹកសមុត្ទនិងមទសភាពតាមែងភនុំអី្អ្ញ្ច ឹង
មៅមណាេះ ទឹកមត្ជាេះអី្អ្ញ្ច ឹងអី្មៅមណាេះម្ភ៉ៅ ក់។ម ើយរ ុំលងអ្ត់ មបើអ្ត់សួរត។អ្ញ្ច ងឹម្ភ៉ៅ ក់ចូលចិតត
មលងដលបងត្បជាត្បិយអី្ដែរមៅមពលចូលឆ្ន ុំមតងៗអ្ញ្ច ឹងណា? 
ខ៖ មពលចូលឆ្ន ុំខ្ុុំចូលចិតតមត្ចៀងមបាេះឈូង។ 
ក៖ អូ្...អា នងឹដលបងមបាេះឈួង អា នឹងមេមៅថាដលបងមបាេះឈួងអ្ញ្ច ឹងលអដមនដទនមណាេះ
ម ើយមៅម្ភនដលបងអី្មត្ៅពី នឹងមទៀតមទដែលម្ភ៉ៅ ក់ចូលចិតត? 
ខ៖ មបាេះអ្ងាុ អ្ញ្ច ឹងមៅ ដតមបាេះអ្ងាុ វមិនសូវសបាយមទមេយកមកមគាេះមជើងវឈឺ ម ើយ
ចូលចិតតរាុំ។ 



ក៖ ចាសចូលចិតតរាុំ ថ្ែម្ភ៉ៅ ក់ទន់ណាស់  ីអឺ្...អ្ញ្ច ឹងដតម្ភ៉ៅ ក់ចូលចិតតចមត្មៀងដបបណាដែរែូចជា
បទមមនាសមញ្ចតនាឬក៏បទញក់ៗបទត្បជាត្បិយណា? 
ខ៖ និយយមៅបទចមត្មៀងបទមមនាសមញ្ច តនាមនាេះក៏ចូលចិតត អាបទចមត្មៀងញក់ៗ នឹងមបើ
មយើងយកមកហាត់ត្បាណមនាេះក៏វចូលចិតត។ 
ក៖ ចូលចិតតបទញក់ៗយកមកហាត់ត្បាណ អ្ញ្ច ឹងសូមម្ភ៉ៅ ក់ជួយត្បាប់ខ្ុុំពីជុំនាន់ដែលម្ភ៉ៅ ក់រស់
មៅ នឹងណា កាលពីជុំនាន់ប៉ៅុល ពត នឹងមតើម្ភ៉ៅ ក់ជួបការលុំបាកអី្ខែេះមៅមពល នឹងណាម្ភ៉ៅក់មៅ
មពល នឹងជីវតិរបស់ម្ភ៉ៅ ក់យ៉ៅងមមតចដែរមៅ? 
ខ៖ ចាសដែលខ្ុុំមៅកាលជុំនាន់ប៉ៅុល ពត នឹងខ្ុុំមៅកនុងអ្ងាភាពកុម្ភរនិយយមៅមុននឹងវមត្បើ
មយើងឱ្យម្វើការឱ្យវ នឹងដរកអាចម៍មគា នឹង េឺវឱ្យមយើងមៅ ូបបបរវោុំបបរ បបររាវៗកនុងមួយ
ចាន នឹងវម្ភនដតត្គាប់អ្ងករ នឹងដតពីរ បីត្គាប់មទម ើយបបរ បបរអ្ងករែុបៗមទៀតអ្ត់រកីមទណា។
ចាសមបើមយើងត្បមូលមកកនុងមួយចាន នឹងម្ភនត្បដ លជាដតមួយសាែ បបត្រមទត្គាប់អ្ងករមួយ
កូនចានមយើងអាតូច នឹង ម ើយកនុងមួយវង់ នងឹវម្ភន១០នាក់ ម ើយោក់អ្ុំបិលមៅកណាត ល
ម ើយែល់មពលម ើយមៅមេមៅថាកូនមូលោឋ ន នឹងវមឃើ ខ្ុុំវអាណិតមនាេះ មឃើ អាណិតវ
អ្ត់ចង់ឱ្យខ្ុុំ នឹង ូបបបរ នឹងមទ វនាុំមៅផទេះវ គាត់នាុំខ្ុុំមៅផទេះគាត់មៅែួសបាយបាយឱ្យ ួប 
គាប់ជួនអី្ម្ភត យគាត់ក៏មកទន់អ្ញ្ច ឹងមៅម្ភត យគាត់ថាអឺ្..កូនឯងមមតចក៏ឱ្យបាយគាត់ បូអ្ញ្ច ឹង
ត្បយ័តនមេែឹងមេយកមៅសម្ភែ ប់មចាលណា  ែីល់មពលម ើយត្គាន់ដតខ្ុុំមែើរមច មៅអ្ញ្ច ឹង
ស្សាប់ដតអឺ្...ត្បធ្លនមេែឹងណាត្បធ្លនមេែឹងអ្ញ្ច ឹងមេយកខ្ុុំមៅវយ។ 

េ៖ ម ើយវយមៅមមតចមៅអ្ញ្ច ងឹមីង? 
ខ៖ មេវយខ្ុុំខាែ ុំងណាស់មេវយសុទាដតអុ្កកាលខ្ុុំ។ 
ក៖ ពូកអាពត នងឹសាហាវណាស់ណា មៅមពល នឹង ូបចុកអី្ក៏តឹងរងឹតាមដតខ្ុុំសាត ប់ម្ភ៉ៅ ក់មៅខ្ុុំ
ពិតជាម្ភនអារមមណ៍អាណិតម្ភ៉ៅ ក់ដមនដទន  ីក៏ជុំនាន់ នឹងវពិតជាពិបាក េិតថាមៅមពលដែល
ម្ភ៉ៅ ក់មៅជុំនាន់ នឹងត្បសិនមបើជាខ្ុុំមៅកនុងត្ពឹតតិការណ៍ នឹងវ ិណាខ្ុុំនឹងម្ភនអារមមណ៍កាន់ដត
ពិបាកខាែ ុំណាសជ់ាងម្ភ៉ៅ ក់មទៀតមណាេះ ខ្ុុំទឹកដភនករាល់ថ្ងៃម ើយមមើលមៅ។ 
ខ៖ ម ើយកាលជុំនាន់ នឹងគាម នអី្មទ បនាទ ប់ពី ូបបបរ នឹងម ើយណាអ្ត់ម្ភនអី្ ូបមទៀតមទ
ម ើយអ្ងករមៅកនុងផទេះខ្ុុំ នឹងណាក៏អ្ត់ម្ភនដែរ ម ើយខ្ុុំក៏មៅមរ ើសេួរស្សូវ ែលម់ពលមៅមរ ើសេួរ
ស្សូវម ើយមេត្ចតូែល់មុខអ្ញ្ច ឹងបានមយើងមៅមរ ើសតាមមត្កាយ ែល់មពលម ើយអាត្បធ្លនកងមេ
មឃើ មនាេះម ើយមរ ើសក៏ម្ភនដមន មរ ើសទុំងខ្ុុំដែរ មរ ើសម ើងបួនត្បាុំនាក់មណាេះ ែលម់ពលម ើយ
ត្បធ្លនកងវមឃើ វក៏មៅមៅម ើយវក៏សួរថាមមតចបានមែើរមរ ើសេួរស្សួវអ្ញ្ច ឹង ខ្ុុំក៏ថាមកពីផទេះខ្ុុំ
អ្ត់អ្ងករ ូបមទបានខ្ុុំមរ ើសេួរស្សូវ ម ើយវថាថ្ងៃមត្កាយមទេះបីជាមឃើ េួរស្សូវយ៉ៅងណាក៏មោយ



ក៏កុុំមរ ើសេួរស្សូវណានិយយអ្ញ្ច ឹងម ើយវមែើរវយម ើយវចាប់ែូចគាន ២នាក់អ្ងាុយអ្ញ្ច ឹងណាវ
ចាប់កាលអុ្កចូលគាន  អុ្កម្ភុំងៗ មងណាម ើងជាុំ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងម ើយឥ វូមៅមពលកនុងជុំនាន់ប៉ៅុល ពតម្ភ៉ៅ ក់ម្ភនបានជួបបងបអូនរបស់ម្ភ៉ៅ ក់អី្ខែេះមទ? 
ខ៖ អ្ត់មទ អ្ត់ម្ភនបានជួបផង។ 
េ៖ អ្ញ្ច ឹងដបកគាន រ តូដត មង? 
ខ៖ ចាសដបករ ូត នឹង។ 
ក៖ ម ើយបនាទ ប់ពីរបបព៉ៅុលពតមកមតើម្ភ៉ៅ ក់ត្បកបរបរចិញ្ច ឹមជីវតិអី្ដែរ? 
េ៖ បនាទ ប់ពីជុំនាន់ នងឹដបកម ើយណាអ្នកមីង? 
ខ៖ ដបកជុំនាន់ប៉ៅុល ពតម ើយមណាេះ ខ្ុុំចូលមកវ ិពីរនាក់ម្ភត យចិញ្ច ឹមខ្ុុំគាត់យកវតតម្វើផទេះដត
 មង ម ើយខ្ុុំក៏មចេះដតរស់មៅកនុងវតតបមត្មើមលាកអ្ញ្ច ឹងមៅ ែល់មពលខ្ុុំរាង ុ្ំបនតិចមៅបានមលាក
ឱ្យខ្ុុំចូលមរៀនមៅសាលា ដតខ្ុុំចូលមរៀនមៅសាលាខ្ុុំអ្ត់ម្ភនអី្មសែៀកមទនិយយមៅមលាកតាខ្ុុំ
គាត់ក៏អ្ត់ឱ្យលយុខ្ុុំមៅទិ សមមែៀកបុំរក់មទេះបីជាម្ភត យខ្ុុំម្ភនលុយម ើយគាត់នាុំខ្ុុំមៅផារ
គាត់តថ្ងែជាមួយមេម ើយថ្ងែបនតិចក៏គាត់អ្ត់យកដែរ ខ្ុុំមឃើ គាត់តជាមួយមេម្ភ៉ៅត់ថ្ត្បម ើយអ្ត់
ត្ពមយកអាត្កណាត់ នឹងមកកាត់សុំពត់ឱ្យខ្ុុំមទ ខ្ុុំក៏ម្ភនចិតតមែើរមច មៅមត្រេះដម៉ៅខ្ុុំគាត់តមេ
ម ើយគាត់អ្ត់យកែូចជាគាត់មិនចង់ទិ ឱ្យខ្ុុំមសែៀកមទណា។ 
ក៖  ឺ...អ្ញ្ច ឹងអ្វីដែលម្វើឱ្យម្ភ៉ៅ ក់ចងចាុំបុំផុតមៅកនុងជីវតិរបស់ម្ភ៉ៅ ក់ជាងមេណា? 
េ៖ អ្វីដែលចងចាុំជាងមេមៅកនុងជីវតិរបស់មីងណា? 
ខ៖ និយយមៅចងចាុំជាងមេេឺអាមរឿងកមសត់ៗដត មង ដបកឪពុកម្ភត យអ្ស់អ្ងាុយដតយុំកមសត់
 មងខ្ុុំនឹកមឃើ ថាមបើឪពុកម្ភត យខ្ុុំមៅទុំងអ្ស់ក៏ខ្ុុំមរៀនបានមត្ចើនដែរចាស។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងមត្កាយពីមរៀបការម ើយមតើម្ភ៉ៅ ក់ម្ភនកូនត្បុសស្សីប៉ៅុនាម ននាក់ដែរ? 
ខ៖ តាុំងពីមរៀបការមកម្ភនខ្ុុំម្ភនកូន៤នាក់។ 
ក៖ ចាសម ើយម ម្ េះអ្វីខែេះដែរ? 
ខ៖ ទី១ម ម្ េះ ម ៉ៅ រតនា ទី២ម ម្ េះ ម ៉ៅ រោឋ  ទី៣ម ម្ េះ ម ៉ៅ រ ៉ៅ ូា ទី៤ម ម្ េះ ម ៉ៅ រា៉ៅ ន់យ៉ៅ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភ៉ៅ ក់ម្ភនកូនចិញ្ច ឹមអ្ត់? 
ខ៖ កូនចិញ្ច ឹមអ្ត់ម្ភនមទ។ 
ក៖ ម ើយបា៉ៅ ម ម្ េះអី្ដែរ? 
ខ៖ ម ម្ េះ ម ៉ៅ សុខា។ 
ក៖ មតើបា៉ៅគាត់ម្ភនអ្តតចរកិមមតចដែរ? 
ខ៖ គាត់ម្ភនអ្តតចរកិសែូតបូត គាត់ស្សលា ់ត្បពនានិងកូនគាត់ជាមនុសសម្ភន ក់ដែលម្ភនជុំ ររងឹ
ម្ភុំគាត់ជាមនុសសដែលស្សលា ់ត្បពនាកូន។ 



ក៖ ខ្ុុំក៏មមើលមឃើ អ្ញ្ច ឹងដែរ គាត់ពិតជាស្សលា ់ម្ភ៉ៅ ក់និងស្សលា ់ពួកខ្ុុំខាែ ុំងដមនដទន។ 
ម ើយឥ ូវ នឹងម្ភ៉ៅ ក់ត្បកបរបរអី្ដែរ? 
ខ៖ ពីមុនេឺខ្ុុំម្វើការសនតិសុខ ដតឥ ូវមនេះែូចថាម្ភនជមៃឺទឹកមនាមដផអម ខ្ុុំត្ទនុត្ទណាស់ឥ ូវខ្ុុំ
ម្វើអី្អ្ត់មកើតមទខ្ុុំមៅមសៃៀមមៅមមើលជមៃឺខ្ុុំណា កនុងមួយដខ២០មរៀល។ 
ក៖ ម ើយមតើរមបៀបដែលម្ភ៉ៅ ក់ចិញ្ច ឹមកូនៗនិងអ្ប់រ ុំកូនៗមោយរមបៀបណា? 
ខ៖ ខ្ុុំចិញ្ច មឹកូនៗឱ្យកូន ូបជាការ្មមតាឱ្យបានត្េប់ត្គាន់មមើលដងកូនអ្ញ្ច ឹងមៅឱ្យកូនម្ភនសុខ
ភាពលអអ្ញ្ច ឹងមៅត្គាន់ដតថាខ្ុុំចិញ្ច ឹមកូនមោយ្មមតា នឹង ពីរនាក់បតីត្បពនាក៏មៅដតខវេះខាតអ្ញ្ច ឹង
ដែរណាស់ដតបានម្ភត យខ្ុុំគាត់ជួយផចុងមផតើមឱ្យលយុកូនខ្ុុំចាយមៅមរៀនអី្អ្ញ្ច ឹងមៅមត្រេះបតីខ្ុុំគាត់
ឈឺដែរគាត់ឈសឺនាែ ក់ថ្ែ សនាែ ក់មជើង ឈឺត្កពេះ។ 
ក៖ ម ើយម្ភ៉ៅ ក់ម្ភនបានឱ្យកូនៗ នឹងមៅមរៀនអ្ត់? 
ខ៖ ឱ្យៗមៅមរៀន។ 
ក៖ ម តុអី្បានជាម្ភ៉ៅក់ឱ្យកូនមៅមរៀន? 
ខ៖ មត្រេះចង់ឱ្យកូនមចេះ។ 
ក៖ មតើតថ្មែថ្នការអ្ប់រ ុំ នងឹម្ភនតថ្មែយ៉ៅងណាចុំមរេះម្ភ៉ៅ ក់?ខ្ុុំចង់និយយថាតថ្មែដែលម្ភ៉ៅ ក់បានឱ្យ
ពូកខ្ុុំមៅមរៀន នងឹណា មតើវម្ភនអ្តថន័យយ៉ៅងណាចុំមរេះម្ភ៉ៅ ក់ដែរបានជាម្ភ៉ៅ ក់ឱ្យពួកខ្ុុំមៅមរៀន   
អ្ញ្ច ឹង នឹងណា? 
ខ៖  សួរខ្ុុំអ្ញ្ច ឹងខ្ុុំអ្ត់មចេះម្ែើយមទ មបើថាឱ្យមៅមរៀនមែើមបីឱ្យកូនមចេះែឹងណាស់មៅថ្ងៃមុខមៅឱ្យ
កូនខុំត្បឹងមរៀន កូនមចេះមៅកូនរកការងារបានលអម្វើចាសម ើយកូនម្ភនការងារម្វើក៏ងាយស្សួល
នឹងចិញ្ច ឹមជីវតិខែួនឯង ចាសមពលដែលម្ភត យចាស់មៅម្ភត យក៏ម្ភនសងឃឹមមលើកូនៗដែរអ្ញ្ច ឹងមបើខ្ុុំ
និយយអ្ញ្ច ឹងខ្ុុំនិយយបាន។ 
ក៖ ចាសម ើយត្តូវម្វើែូចមមតចមែើមបីឱ្យត្េសួារម្ភ៉ៅ ក់ម្ភនសុភមងាលបានម្ភ៉ៅក់អាចដចកចាយបនតិច
បានមទ? 
ខ៖ ត្កុមត្េសួារម្ភនសុភមងាលបានរស់មៅជាមួយគាន  ម្ភនដតការមសចកកីស្សលា ់ម ើយមចេះ
ដណនាុំ ម ើយមចេះអ្ត់្មត់ ម្ភនមមតាត  ករុណ។ 
ក៖ ខ្ុុំមឃើ មកមៅកនុងត្េួសារអ្ញ្ច ឹងដមនម្ភ៉ៅ ក់ដតងដតម្ភនមសចកតីមមតាត  ករុណា ម្ភនមសចកតី
ស្សលា ់ចុំមរេះកូនៗពិតត្បាកែដមន ម ើយមលាកបា៉ៅ ក៏គាត់ស្សលា ់ត្កុមត្េសួារម្ភនមមតាត
ករុណាែូចគាន និងមសចកតីស្សលា ់ខាែ ុំងចុំមរេះកូនៗនិងម្ភ៉ៅ ក់ដែរ។ 
េ៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងែូចជាបតីអ្នកមីងណាមតើគាត់សាែ ប់ឬក៏រស់ដែរ? 
ខ៖ គាត់សាែ ប់ម ើយ។ 
េ៖ សាែ ប់មៅឆ្ន ុំណាដែរ? 



ខ៖ គាត់សាែ ប់ែូចជាបាន៥ឆ្ន ុំម ើយ។ 
េ៖ ២០០០ប៉ៅុនាម នដែរ? 
ខ៖ និយយមៅគាត់សាែ ប់មៅកនុងឆ្ន ុំ២០១២ មៅ២០០១ នឹងខទង់ឆ្ន ុំ នងឹ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមតើម្ភ៉ៅ ក់ម្វើែូចមមតចមែើមបីឱ្យត្េសួាររបស់ម្ភ៉ៅ ក់ម្ភនសភុមងាល?ម ើយមពលដែលត្កុម
ត្េួសារម្ភនបញ្ញា  មតើម្ភ៉ៅ ក់ម្ភនវ ិ្ ីសាស្រសតដបបណាដែរមែើមបីម្វើការមោេះស្សាយ? 
ខ៖ វ ិ្ ីមោេះស្សាយម្ភនដតការពិភាកា ម ើយនិងការពិភាកាមោយគាម នអ្ុំមពើ ឺងាមទអ្ញ្ច ឹងបាន
មយើងមោេះស្សាយមច  ម្ភនការពិភាកាម ើយ ្មមតាការនិយយវដតងដតម្ភនខឹងនិងម្ភនអ្ត់
ខឹងម ើយណា ម ើយដតកាលណាខឹងមយើងជដជកគាន ខាែ ុំងម ើយចាសម្ភនដតការពិភាកា នឹងមទ
ដែលលអ អ្ញ្ច ឹងម្ភនដតមយើងពិភាកាគាន មៅបានមយើងម្ភនសុភមងាល។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមពលកនែងមកខ្ុុំពិតជាបានម្វើអ្ញ្ច ងឹដមនមត្រេះម្ភ៉ៅ ក់ដតងដតនាុំពួកខ្ុុំពិភាកាមែើមបីរក
ែុំមណាេះស្សាយបានលអដមន។ម ើយអ្ញ្ច ឹងមតើត្េសួារម្ភនអ្តថន័យយ៉ៅងណាចុំមរេះ ែូចជាម្ភ៉ៅក់
ចាប់មផតើមមរៀបការម ើយបនាទ ប់មកក៏ម្ភនកូនៗអ្ញ្ច ឹងម្ភ៉ៅ ក់ម្ភនអារមមណ៍យ៉ៅងណាដែរមពលដែល
ម្ភ៉ៅ ក់ម្ភនបតីនិងម្ភនកូន នឹងណា? 
ខ៖ មពលដែលម្ភនបតីម្ភនកូនមៅមនេះមយើងម្ភនត្េួសារ ុ្ំមួយម្ភនភាពរកីរាយមៅកនុងត្េួសារបាន
លអមចេះអ្ប់រ ុំគាន មៅវ ិមៅមកនិងម្ភនសុភមងាលមៅកនុងត្េួសារ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមតើម្ភ៉ៅ ក់ម្ភនបទពិមសា្ន៍អី្លអខែេះៗកនុងជីវតិរបស់ម្ភ៉ៅ ក់សត្ម្ភប់ទុកដចករ ុំដលកមកឱ្យខ្ុុំ
មទនិងមៅកាន់កូនមៅជុំនាន់មត្កាយដែរឬមទ? 
ខ៖ ខ្ុុំម្ភនបទពិមសា្ន៍ែូចថាកាលដែលមយើងមៅម្ភន ក់ឯងអ្ញ្ច ងឹ នឹងណា មយើងមៅម្ភន ក់ឯង
មយើងម្វើអ្វីមយើងម្វើឱ្យរ ័សរ ួន ឧទ រណ៍ថាមយើងមៅកនុងផទេះអ្ញ្ច ឹងមយើងមមើលចានមមើលឆ្ន ុំង
មមើលមបាសសម្ភអ តផទេះអ្ញ្ច ឹងមៅ ណាមបាកមខាអាវអ្ញ្ច ឹងមៅមមើលបនទប់មេងអី្មេបទភួយបទ    
មុង។ 
ក៖ សុំណួរចុងមត្កាយមតើម្ភ៉ៅ ក់ម្ភនែុំបូលនាម នអី្ចង់ផ្ត ុំមផ្ើរមៅកាន់មកមងៗជុំនាន់មត្កាយ ែូចជាម្ភ៉ៅ ក់
ចង់ទូនាម នត្បមៅអី្សត្ម្ភប់កូនមៅជុំនាន់មត្កាយខែេះដែរ? 
ខ៖ ចង់ទូនាម នកូនមៅជុំនាន់មត្កាយសូមឱ្យកូនមៅ នឹងមចេះសាត ប់បងាា ប់ឪពុកម្ភត យដែលត្បមៅ     
ទូនាម នអ្ញ្ច ឹង នងឹណា ឱ្យខិតខុំមរៀនសូត្តអ្ញ្ច ឹងមៅម ើយនិងយកចិតតទុកោក់ម្វើការងារខាងមត្ៅ
ឱ្យសាអ តនិងឱ្យរ ័សថ្ែរ ស័មជើងអ្ញ្ច ឹងមៅ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងខ្ុុំសូមដងែងអ្ុំណរេុណែល់ម្ភ៉ៅ ក់សត្ម្ភប់ការសម្ភា សមៅកនុងថ្ងៃមនេះរបសអ់្នកម្ភ៉ៅ ក់ដែល
បានដចកចាយទុកសត្ម្ភប់ោក់ចូលមៅកនុងមវបសាយដែលខ្ុុំបានត្បាប់ម្ភ៉ៅក់ពីខាងមលើរួចមក
ម ើយសូមអ្រេុណម្ភ៉ៅ ក់៕ 


