
កិច្ចសម្ភា សរបសស់ ំសខុ 
ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ថន រដ្ឋា      ខ៖ អ្នកត្រវូបានសម្ភា សឈ ម្ ោះ សំ សុខ 
 
ក៖ បាទថ្ថៃឈនោះគឺថ្ថៃទី៩ ខខ កម្ាៈ ឆ្ន ំ២០១៨។ ឈ ើយខ្ុំបាទឈ ម្ ោះ ថន រដ្ឋា  នឹងសម្ភា សឈៅ
កាន់អ្ ុ៊ុំស្សី ឈ ម្ ោះ សំ សុខ ខែលបច្ចុបបននអ្ ុ៊ុំស្សរីស់ឈៅកនុងភូមិ្ កម្មករ សង្កា រ់ស្វា យឈបា៉ោ  
ស្សុកបារ់ែំបង ឈអ្ើត្កុងបារ់ែំបង ឈខរតបារ់ែំបង។ ឈ ើយឈោលបំណងថ្នការសម្ភា សឈនោះ
ឈែើម្បីឲ្យពួកខ្ុំអាច្យល់ែឹងខលោះអំ្ពីជីវភាពការរសឈ់ៅរបស់អ្ ុ៊ុំស្ស ី ឈ ើយម្យ៉ោងឈទៀរគឺឈែើម្បី
ខថរកានូវឈអ្ើបទពិឈស្វធន៍របស់អ្ ុ៊ុំស្សទុីកឲ្យកូនឈៅជំនាន់ឈត្កាយឱ្យបានែឹងក៏ែូច្ជាយល់
ែឹងអំ្ពីជាែូនជីតា ឬ បងបអូនផងខែរ។ ការរស់ឈៅអ្ញ្ច ឹងណា៎  អ្ញ្ច ឹងខ្ុំជត្ម្ភបសួរម្កកាន់អ្ ុ៊ុំ
ស្សី។  
ខ៖ ជត្ម្ភបសួរ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងខ្ុំសុសំម្ភា សម្កកាន់អ្ ុ៊ុំស្សតី្បខ លជា២០នាទីជាងអី្អ្ញ្ច ឹងឈនាោះណា៎។ បាទ!  
បាទៗ ឈ ើយអ្ ុ៊ុំស្សីម្ភននាម្ត្រឈោលអី្ខែរ?  
ខ៖ នាម្ត្រកូលខ្ុំ ខ្ុំម្ភននាម្ត្រកូល សំ សុខ នងឹឯងម្ភននាម្ត្រកូលឯណ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំស្សីម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈទ? 
ខ៖ ម្ភនឈគឈៅ យាយសុខៗ។ 
ក៖ អ្រគុណ! អ្ញ្ច ឹងម្កែលឥ់ឡូវឈនោះអ្ ុ៊ុំស្សីម្ភនអាយុប៉ោុនាម នឈ ើយ? 
ខ៖ ៧៤ ឆ្ន ំរការ។  
ក៖ អ្ញ្ច ឹងចំថ្ថៃខខឆ្ន កំឈណើ រឈទ?  
ខ៖ ខ្ុំមិ្នចំផង ែូច្ជាអ្រ់ចឈំទ។ 
ក៖ ចុ្ោះទាក់ទងនឹងទីកខនលងកំឈនើរឈៅឯណវញិ? 
ខ៖ ឈៅភនំឈពញ ឈៅត្រពំងថលឹង។ 
ក៖ ភូមិ្ ភូមិ្អី្ខែរ? 
ខ៖ អ្រ់ែឹងសង្កា រ់អី្ឈទ ែឹងថាត្រពំងថលឹង។ 



ក៖ អ្ ុ៊ុំស្សមី្ភន ម្ភនបងបអូនប៉ោុនាម ននាក់? 
ខ៖ ខ្ុំម្ភនបអូន៣នាក់ ប៉ោុខនតង្កប់អ្ស់ឈ ើយឈៅខរខ្ុំម្ភន ក់ឯងឈទ។  
ក៖ ឈ ម្ ោះអី្ខែរ?  
ខ៖ ឈ ម្ ោះ មួ្យឈ ម្ ោះ សយ មួ្យឈ ម្ ោះណយ។ 
ក៖ ឈ ម្ ោះ សយ កាលពីមុ្នោរ់រកសុីត្បកបមុ្ខរបរអី្ខែរ?  
ខ៖ ម្ភនត្គួស្វរ ោរ់ម្ភនត្គសួ្វររកសុីឈធាើខស្សឈធាើច្ម្ភា រឈនាោះឯង ឈធាើខស្សអ្រ់ម្ភនឈធាើអី្ឈទ។ 
ក៖ ចុ្ោះឈ ម្ ោះណយ វញិ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះ ណយវញិ ថាវាអ្រ់ថាវាមិ្នត្គប់ទឹកអ្រ់ឈធាើអី្ឈកើរឈទ។ 
ក៖ ោរ់ឈៅជាមួ្យបា៉ោម្ភ៉ោ ក់? 
ខ៖ ចា៎ស! ឈៅជាមួ្យ។ 
ក៖ អ្រគុណឈត្ច្ើនសត្ម្ភប់ការខច្កចយអំ្ពីបងបអូន ឈ ើយអ្ ុ៊ុំស្ស ីម្ភនច្ងចំស្វច់្ឈរឿង ែូច្
ជាៗ ត្បវរតិកាលពីមុ្នរបស់បងបអូនឈទ?  
ខ៖ ពីឈកមងឈ ា៎ស?  
ក៖ បាទ! ធ្លល ប់ឈៅឈលងឯណ ឈធាើការអី្អ្ញ្ច ឹងណា៎ ? 
ខ៖ ខ្ុំឈៅពីឈកមងខ្ុំោម នឈធាើអី្ឈទ ម្ភនខរឈធាើខស្ស។ ពុកខ្ុំោរ់ឈៅភជួរអ្ញ្ច ឹងឈៅឈយើងឈៅផទោះដ្ឋំ
បបរ ដ្ឋំអី្យកឈៅឈអាយោរ់ឈៅឈធាើខស្សឈៅច្ម្ភា រ ស្វបឈត្ពោះអី្ប៉ោុឈណណ ោះឯង។ 
ក៖ ចុ្ោះបងបអូន? 
ខ៖ បងបអូនឈគឈពលខបកឈៅឈគឈៅរូច្មិ្នទាន់បានឈច្ោះឈធាើអី្ឈទ ឈ ើយមី្មួ្យឈនាោះឆ្ាួរអ្រ់
ម្ភនឈច្ោះឈធាើអី្ឈទឈច្ោះខរ ឈ ើយមី្មួ្យឈនាោះឈៅឈកមង បអូនខ្ុំបនាទ ប់បអូនខ្ុំ មី្ សយ ណា៎។ វាឈៅ
រូច្ខ្ុំឈត្ទើសជាងឈគ។ ខ្ុំកាលពីកាលឈណោះអាយុត្បខ លជាមិ្នែល់ែប់ឆ្ន ំឈទ ត្បាំបីត្បាំ 
បួនឆ្ន ំ ត្បាំបួនឆ្ន ំ ថាែប់ឆ្ន ំចុ្ោះ។ 
ក៖ ឈ ើយពួកោរ់ឈកើរឈៅឯណខែរ?  
ខ៖ ខ្ុំឈៅ នឹងខែរ ឈៅត្រពំងថលឹងខែរ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងពួកោរ់ឈកើរឈៅ នឹង ឈៅស្សកុជាមួ្យអ្ ុ៊ុំស្សីខែរ នា៎? 
ខ៖ ចា៎ស! ស្សុកជាមួ្យោន ទាងំអ្ស់កូន។  



ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកម្ភា យរបស់អ្ ុ៊ុំស្សីឈ ម្ ោះអ្ាីខែរ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះខណអូ្ន ឈៅស្សុកជាមួ្យោន ទាងំអ្ស់ខរោរ់ស្វល ប់អ្ស់ឈ ើយ ស្វល ប់តាំពីខ្ុំឈៅ
រូច្ឈម្៉ោលោះ ស្វល ប់តាំង... 
ក៖ បានត្បខ ល អាយុប៉ោុនាម ន?  
ខ៖ ោរ់អាយតុ្បខ លប៉ោុនាម នឈទ ោរ់ នឹង អាយ២ុ៥។    អ្ឈញ្ច ោះចុ្ោះ ថាប៉ោុណណឹ ងចុ្ោះ ចុ្ោះឈបើខ្ុំ
ឈៅរូច្បីឈៅបួនឆ្ន ំអី្ ៤ឆ្ន ំអី្ ៤ឈៅ៥ឆ្ន ំអី្ខរប៉ោុណណឹ ង។ 
ក៖ ឈកើរអី្បានជាោរ់ស្វល ប់? 
ខ៖ ោរ់ឈឺត្រូវឈបាោះឈគ។  
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈោកឪពុកឈ ម្ ោះអី្ខែរ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះអឹ្ម្។ 
ក៖ បាទ! ោរ់ស្សុកកំឈណើ រោរ់ឈៅឯណ?  
ខ៖ ឈៅ នងឹខែរ ឈៅជាមួ្យោន ស្សុកកំឈណើ រខរមួ្យ។ 
ក៖ ោរ់ឆ្ន ំអី្ខែរ? 
ខ៖ ោរ់មិ្នែឹងឆ្ន ំអី្ កាលោរ់ស្វល ប់ ោរ់ស្វល ប់៧៦។ 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹង កាលពីអ្ ុ៊ុំស្សីឈៅឈកមង ឪពុកម្ភា យបាននិយាយឈរឿងទាក់ទងត្បវរតិោរ់ឈៅឈកមង
ត្បាប់ឈទ? 
ខ៖ មិ្នត្បាប់អី្ផង ឈត្ពោះោរ់ ឈត្ពោះខ្ុំឈៅឈកមងោរ់មិ្នខែលនិយាយអី្ផងត្ោន់ខរោរ់ែឹង
ថា កាល នឹងខ្ុំឈៅរូច្ពុកខ្ុំោរ់ឈៅឈធាើខស្សឈធាើអី្ឈៅ។ ឈច្ោះខរត្បខែត្បឈៅកូនឈៅឈធាើច្ម្ភា រ 
ឈច្ោះឈធាើខស្សត្ពួសស្វបអី្ឈៅ នឹងណឈៅ ក៏ទូនាម នកូនអ្ញ្ច ឹងឈៅ កូនឈៅឈកមង កូនឈៅឈកមង 
ម្ភនខរនិយាយទូនាម នកូនខំឈធាើការឈធាើង្ករប៉ោុណណឹ ងឯងម្ភនឈធាើអី្ឈទ។ ចា៎ស!  
ក៖ ពួកោរ់ត្បកបមុ្ខរបរអ្ាីសត្ម្ភប់ចិ្ញ្ច ឹម្ត្កុម្ត្គួស្វរ?  
ខ៖ ោរ់ឈធាើខស្ស។ 
ក៖ ឈ ើយោរ់ម្ភនឈធាើអី្ឈផេងឈទៀរឈទ?  
ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈធាើអី្ផងោរ់ឈធាើខរខស្សមួ្យមុ្ខ នឹងឯង។ 
ក៖ ពួកោរ់ម្ភនលកខណៈយា៉ោងឈម្៉ោច្ខែរ? 



ខ៖ ោរ់ពីឈែើម្លកខណៈរបសោ់រ់បួសណា៎។ ោរ់សិកម្កែណាឹ ងម្ភត យខ្ុំឯង ោរ់សឹកម្ក
ោរ់ែណាឹ ងម្ភា យខ្ុំឯង ោរ់បួសោរ់ឈៅឈរៀន នងឹ ខែលបានម្ភា យខ្ុំបានខ្ុំ បានកូនបីនាក់ 
ខម្៉ោខ្ុំោរ់ស្វល ប់ឈៅ ោរ់ត្រូវបស់ឈគ ឈគឈធើឈ ើញែូច្ថាត្បុសឈនាោះោរ់ស្សោញ់ខែរ ែូច្ថា
វាមិ្នបាន ម្កបានពុកខ្ុំឈនាោះ ឈធាើឲ្យោរ់ង្កប់ឈៅ ឈធាើង្កប់ឈៅ។ 
ក៖ ឈគឈធាើអំ្ឈពើអី្? 
ខ៖ ចា៎ស! ឈគឈធាើអំ្ឈពើ។ 
ក៖ ចុ្ោះអឺ្ អ្ ុ៊ុំស្សមី្ភនចំឈ ម្ ោះជីែូនជីតាខាងឪពុកខាងម្ភា យឈទ? 
ខ៖ ខ្ុំមិ្នែឹងអាយុោរ់ ចំឈ ម្ ោះការ់ ោរ់ឈ ម្ ោះអ្ ុ៊ុំសឹម្ តាឈម្ភ៉ោង យាយប ុន ពូសំ។ 
ក៖ ឈរើោរ់ឈៅឈខរតណ? 
ខ៖ ណែឹងឈទ អ្រ់ែឹងឈទ អ្រ់ែឹងឈទ អ្រ់ែឹងខែរ។ កាលឈៅរូច្ៗ អ្រ់ែឹងអី្ឈទកូនឈ ើយ។ 
ក៖ អ្នកម្ភា យរបស់អ្ ុ៊ុំស្សីៗ ម្ភននិយាយឈរឿងជីែូនជីតាឲ្យសាប់ឈទ? ថាពួកឈគត្បកបមុ្ខរបរ
អី្?  
ខ៖ មុ្ខរបរអ្នកឈធាើខស្ស ឈធាើច្ម្ភា រ នឹងអ្រ់ម្ភនឈធាើអី្ផង ឈធាើខរប៉ោុណណឹ ងឯង អ្រ់ម្ភនឈធាើអី្ឈទ។ 
ែូច្ថាថ្ថៃសីលថ្ថៃអី្ោរ់ោន ឈៅវរតឈៅណស់។ ោរ់ឈៅសីលឈៅអី្ឈៅ ោរ់អ្រ់ពីសីលឈៅ 
ឈម្ើលឈោ ឈម្ើលពខព ឈៅផទោះសខម្បងឈៅអ្រ់ឈធាើអី្ឈទ ខរប៉ោុណណឹ ងឯងោរ់ចស់ឈ ើយ។ 
ក៖ ចុ្ោះទាក់ទងនឹងត្កមុ្ត្គួស្វរវញិ ឈរើអ្ ុ ៊ុំស្សីរស់ឈៅឈខរតឈនោះរយៈឈពលប៉ោុនាម នឈ ើយឈខរត
បារ់ែំបង? 
ខ៖ ខ្ុំឈៅត្បខ ល៣០ជាងឈ ើយ ស្វម្អី្ខសជាងឈ ើយ កូនខ្ុំ៤០ជាង ៤៩ឈ ើយឥឡូវកូន 
ខ្ុំម្កឈកើរឈៅ នងឹទាំងអ្ស ់ឈម្អ្ ូរឈកើរឈៅបារ់ែំបងកំឈច្ោះជាងខ្ុំឈទៀរ។ 
ក៖ បាទ! សុំរឈទៀរ អ្ញ្ច ងឹអ្ ុ៊ុំស្សីម្ភនស្វច់្ឬបងបអូនរស់ឈៅឈត្ៅត្បឈទសឈទ?  
ខ៖ ម្ភនបអូនមួ្យខែរ ខរបារ់សូនយឈឹង។ 
ក៖ ឈ ម្ ោះអី្ខែរ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះ គូន សុគូន ឈ ម្ ោះមួ្យឈនាោះឈ ម្ ោះ ស្សីឈៅ។ ចស! ឈៅស្សីឈៅៗ។ 
ក៖ ឈៅត្បឈទសណ? 
ខ៖ អ្រ់ែឹងឈៅត្បឈទសណ។  



ក៖ អ្ ុ៊ុំស្សជួីយឈរៀបរាប់ត្បវរតិរបស់ោរ់ឈរើខបកោន រឈបៀបណ? 
ខ៖ ខបកោន ឈៅជំនាន់អាពរឈនោះ អ្ា៎! ជំនាន់មុ្នឈទ មិ្នទាន់ម្ភនឈគមិ្នទាន់ចូ្លឈទ។ កាល
ឈនាោះ វាឈធាើទាហ ន វាកម្ វាថាអាឈជរខ្ុំម្កឈលងផទោះអាឯងឈៅណ។ ខ្ុំថាឯងឈៅឯណ ឈៅ
ជាមួ្យបងឈទខ្ុំឈៅកខនលងខ្ុំវញិឈ ើយ ោរ់ឮទាំងពីរឈនាោះម្ក។ 
ក៖ ោរ់ស្សីត្បុស? 
ខ៖ ស្សីឈ ើយពួកោរ់ឈលឿយតាងំពីឈនាោះម្កឈៅៗ។ 
ក៖ ែឹងថាោរ់ឈច្ញឈៅឈត្ៅត្បឈទសឈទ?  
ខ៖ ែឹង ចស! ែឹង! ឈគឈផ្ើលុយម្កត្គប់ោន  ខរឈគអ្រ់បានខ្ុំឈគអ្រ់ឱ្យខ្ុំ ឈគថាខ្ុំស្វល ប់បារ់
ឈ ើយ ឈគថាអ្ញ្ច ឹងត្បាប់ថាខ្ុំស្វល ប់ឈ ើយ។ 
ក៖ែឹងថាឈគឈផ្ើរលុយម្កឈអាយ? 
ខ៖ ឈគឈផ្ើរលុយឈគចយត្គប់ៗោន  អារ់ឈត្រោះម្ភនទាំងអ្ស់។  
ក៖ ឈគថាឈផ្ើឈអាយអ្ ុ៊ុំស្សី? 
ខ៖ ឈគថាឈគត្បាប់ខ្ុំថាខ្ុំង្កប់ឈ ើយ ឈគយកលុយឈៅឈគខច្កោន ចយឈៅ បងបអូនឈៅភនំឈពញ 
ឈអ្ើស្វច់្្ម្ខាងវា។  
ក៖ អ្ ុ៊ុំស្សែឹីងថាោរ់ឈៅឈត្ៅត្បឈទស?  
ខ៖ ចា៎ស!  
ក៖ ឈ ើយអ្ ុ៊ុំស្សីែឹងថាោរ់ឈផ្ើលយុម្កឱ្យអ្ ុ៊ុំស្សីខម្នឈទ?  
ខ៖ ប៉ោុខនតឈគអ្រ់ឱ្យ ឈគឈផ្ើរូបថរ រូបថរឈគម្ភនកូនម្ភនអី្ រូបថរឈនាោះឥឡូវបារ់មិ្នែឹងឈៅ
ណឈៅណីឈទឥឡូវឈនោះ។ 
ក៖ ឈ ើយឥឡូវ នឹង ឈ ម្ ោះឈនាោះោរ់ត្បខ លជាអាយុប៉ោុនាម នឈ ើយ? 
ខ៖ វាត្បខ លជាខទង់៦០ជាងឈម្ើលឈៅឈនាោះ ៦០ជាងឆ្ន ំប៉ោុណណឹ ងឯង  ុកបី ុកបួនប៉ោុណណឹ ង។ 
ក៖  ឈោកយាយែឹងឈដ្ឋយរឈបៀបណថាោរ់ឈច្ញឈៅឈត្ៅត្បឈទស អ្នកណនិយាយ?  
ខ៖ វាឈរម្ក។ 
ក៖ អ្ា៎! ឈទម្ក? 



ខ៖ ចា៎ស! វាឈរម្ក ឈៅភូមិ្របសខ់្ុំឈនាោះណា៎  ត្រពំងសលឹងឈទឈៅ នឹងចូ្ល នងឹបានែឹងចា៎ស! 
ឈៅរស់ឈរសួរខ្ុំ ឈទសួរថា«អាឈច្ខ្ុំឈៅណ?» អាឈច្ខ្ុំឈៅរស់ឈទ។ អាា៎ ឈៅរសអី់្ឈគត្បាប់ថាខ្ុំ
ង្កប់ឈ ើយ វាអ្រ់ឈៅរស់ឈទ បានជាឈគអ្រ់ឱ្យលយុខ្ុំឈនាោះ។ ឈគយកឈៅវញិឈៅឈផ្ើរតាម្ឈគ 
តាម្បងបអូនខាងឪវា ខាងជីែូនជីតាវា ខាងឪពុកវា។  
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអឺ្! មួ្យឈនាោះអ្នកណនិយាយត្បាប់អ្ ុ៊ុំស្សី? 
ខ៖ ែឹងបងបអូនវាឈៅនឹងឱ្យខ្ុំឈៅ។ 
ក៖ ឈ ើយអ្ ុ៊ុំស្សីអ្រ់បានឈៅ នា៎ អ្ ុ៊ុំស្សីអ្រ់បានឈៅជួបោរ់ឈពលខែលោរ់ខលម្ក? 
ខ៖ អ្រ់បានឈទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹង អូ្ឈខ អ្ញ្ច ឹងអ្រគុណឈត្ច្ើន អ្ញ្ច ឹងសូម្រឈៅ 
ឈទៀរ នឹងណា៎  ទាក់ទងនឹងអាព ពិ៍ព ៍វញិបាីរបស់អ្ ុ៊ុំស្សីឈ ម្ ោះអី្ខែរ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះអ្ ុ៊ុំផល។ 
ក៖ ឈ ម្ ោះអ្ ុ៊ុំផល បច្ចុបបននោរ់ឈៅឯណខែរ? 
ខ៖ ោរ់ឈៅឯណឈទ ោរ់ឈៅឈៅឈែើម្រការ ត្រពងំខាន ឈយើងឈនោះ អំ្ឈពញឈគឈនាោះ។ 
ក៖ បាទ! 
ខ៖ ពីឈែើម្ បច្ចបបននកាលពីឈែើម្ោរ់ឈធាើទាហ ន។ 
ក៖ កាលោរ់នូវរសោ់រ់ឈធាើអី្ឈគ?  
ខ៖ ោរ់ស្វល ប់ត្បាំបួនឆ្ន ំឈ ើយកូន។ 
ក៖ អ្ា៎! អ្ញ្ច ឹងចបំានថ្ថៃខខឬក៏ឆ្ន ំឈរៀបអាព ៍ពិព ៍ឈទ? 
ខ៖ អ្រ់ចឈំទ។ 
ក៖ យូរឈ ើយ នា៎? 
ខ៖ ចា៎ស! យូរឈ ើយឈភលច្អ្ស់ឈ ើយកូនឈអ្ើយ។ 
ក៖ ឈ ើយអាព ៍ពិព ៍ឈនាោះត្រូបានឈរៀបចំ្ឈដ្ឋយឪពុកម្ភា យឬក៏ស្សឡាញោ់ន ? 
ខ៖ ស្សឡាញ់ោន  ឪពុកម្ភា យឈរៀបចំ្ឱ្យឈៅ។ 
ក៖ បាទ! 



ខ៖ អ្ញ្ច ឹងណា៎  ចា៎ស! ឈយើងស្សឡាញ់ោន  ស្សឡាញ់អ្ញ្ច ឹងឈៅ ឪពុកម្ភា យខាងឈនាោះក៏ឈគម្ក 
ម្ក ែណាឹ ងឈយើងឈរៀបការឈៅ អ្ញ្ច ឹងឯង ចសា៎! ការអ្ញ្ច ឹងឯង ឪពុកម្ភា យខាងត្បសុឈគម្ក 
ឈគម្កែណាឹ ងអី្ឈៅ។ ោរ់ឈ ើញ ឈ ើញោរ់ស្សឡាញ់ោរ់ម្កត្បាប់ខម្៉ោឪ ឲ្យខម្៉ោឪោរ់ឈៅ
ែណាឹ ងឈៅ ចា៎ស! ឈរៀបការឈៅ ខរឈភលច្អ្ស់ឈ ើយកូនឈអ្ើយ។ 
ក៖ ឈរើថ្ថលបណណ ការប៉ោុនាម ន ថ្ថលទឹកឈដ្ឋោះ?  
ខ៖ កាល នឹងថ្ថលទឹកឈដ្ឋោះែឹងប៉ោុនាម នឈភលច្អ្ស់ឈ ើយ ឈភលច្អ្សឈ់ ើយកូនឈអ្ើយែឹងប៉ោុនាម នឈទ។ 
ក៖ បាទ! អ្រគុណឈត្ច្ើន។ 
ខ៖ ចា៎ស! វា៧៤ឆ្ន ំឈ ើយ។ 
ក៖ អ្ ុ៊ុំស្សអីាច្ជួយឈរៀបរាប់បនតិច្អំ្ពីថាស្វា ល់ោន រយៈឈពលប៉ោុនាម នបានការអ្ញ្ច ឹងណា៎? 
ខ៖ ត្គួស្វរខ្ុំហា៎ស្វា លោ់ន រយៈឈពលោរ់ម្កឈលង ែូច្ថាចូ្លឆ្ន ំចូ្លអី្អ្ញ្ច ឹង ឈៅអាកាស
ច្រភនំឈពញ ហា៎។  
ក៖ បាទ! 
ខ៖ កាលចូ្លឆ្ន ំកាលឈៅ នឹងត្រពងំថលឹងជិរោន ឈនាោះចូ្លឆ្ន ំចូ្លអី្ ឈគឈ ើញឈយើងម្កឈលង
ឈៅែណាឹ ងឈៅបានអ្ញ្ច ឹងឯងប៉ោុណណឹ ងឯ។ ចា៎ស! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈត្ៅពីភាស្វខខមរ អ្ ុ៊ុំស្សីម្ភនឈច្ោះភាស្វអី្ឈផេងឈទៀរឈទ?  
ខ៖ អ្រ់! 
ក៖ កាលពីមុ្នអ្ ុ៊ុំស្សីឈរៀនែល់ថាន ក់ទីប៉ោុនាម នខែរ? 
ខ៖ អ្រ់ បានឈរៀនឈទកូនឈអ្ើយ ចប់តាំងពីខ្ុំឈៅពីរូច្អាយុបានត្បាំបួន ត្បាំពីត្បាំបីឆ្ន ំម្ក ខ្ុំ
ឈរៀនស្សោះអ្រស្សោះអាខែរ ខរឈភលច្អ្ស់ឈ ើយ។ 
ក៖  ឈរៀនស្សោះអ្រស្សោះអាឈរៀនឈៅណខែរ? 
ខ៖ ឈរៀនឈៅ នងឹ ឈរៀនឈៅត្រពំងថលឹង នងឹ។ ចស! ឈរៀនឈៅភនំឈពញ នឹងឈរៀនជាមួ្យឈោក 
ចំខរស្សោះអ្ស្សោះអាប៉ោុឈណណ ោះឯង។ ក ខ ប៉ោុណណឹ ងឯង ឈ ើកាលឈនាោះចំថាម្ភា យខ្ុំឈ ឺ ម្ភា យ
ឈឺអូ្សភួយឈៅឈបាកខ្ុំច្ង់យំ ឈបាកម្កហលឲ្យម្ភា យខ្ុំ អាណិរម្ភា យខ្ុំត្រូវឈបាោះឈគ ោម ន
បានឈរៀនសូត្រអី្នឹងឈគឈទ។ ឪពុកឈៅភជួរខស្ស ឈៅដ្ឋំបបរ ឈម្ើលខថម្ភា យរ ូរែលម់្ភា យ



ស្វល ប់ រូច្មួ្យឈម្ើលខថម្ភា យ ឈច្ោះខរខថម្ភា យឈៅអ្រ់បានឈរៀនឈទ។ ឈទើបនឹងឈរៀន ក ខ ស្សោះអ្ 
ស្សោះអាឈរៀនជាមួ្យឈោក ឈោកវរតអ្ង់តាមិ្ញឈនាោះ។ 
ក៖ បាទ! អ្ញ្ច ឹែល់ឈពលឈប់ឈរៀនឈ ើយក៏ធំបនតិច្?  
ខ៖ ធំបនតិច្ឈៅក៏ឈធាើខស្សភជួររាស់ស្វប ែកសំណប ស្វបសទួងឈធាើខស្សឈនាោះឈៅធំបនាិច្ឈៅខ្ុំ
ឈច្ោះភជួរ។ ខ្ុំឈរៀនភជួរ ខ្ុំឈរៀនរាស ់ខ្ុំឈរៀនត្គប់យា៉ោងទាំងអ្ស់ ខ្ុំឈច្ោះទាំងអ្ស់ឈត្ពោះឈយើងស្សីកូន
ស្សីឈច្ោះខរឈៅៗអ្រ់ម្ភនអ្នកណជួយ ម្ភនអ្នកណ ម្ភនបងត្បុសម្ភនកូនត្បុសណជួយ
ឈយើងខរម្ភន ក់ឯងឈនាោះ ត្បខ លជា១០ឆ្ន  ំ១២ឆ្ន ំឈនាោះឈៅ។ 
ក៖ កាលឈៅឈកមងម្ភនមិ្រតភកាិសនទិធស្វន លឈទអ្ ុ៊ុំស្ស?ី ឈែើរជាមួ្យោន អី្អ្ញ្ច ងឹណា៎ ? 
ខ៖ ខ្ុំមិ្នម្ភនឈទ ម្ភនៗបងអូ្នខ្ុំជីែូនមួ្យ ឈបើថាម្ភនបុណយម្ភនទានអី្ឈច្ោះខរឈៅជាមួ្យ
ោន ឈៅ។ ឈបើថារួច្ឈធាើការឈៅខបកោន ឈៅ ែូច្ថាត្ច្រូការ់អី្ឈច្ោះខរជួបោន ។  
ក៖ ោរ់ឈ ម្ ោះអី្ខែរ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះអូ្ន។  
ក៖ សពាថ្ថៃោរ់ឈធាើអី្ខែរ? ត្បកបមុ្ខរបរឈធាើអី្ខែរ? 
ខ៖ រាល់ថ្ថៃឈគម្ភនឈដ្ឋយស្វរកូនឈគ ឆ្ន ំរំណលោន ខែរ ខរឈគម្ភនជាងឈយើង ឈពលជួបឈគ
ខស្សកឈៅឈយើងខែរ។ ខ្ុំមិ្នឈៅជួប ខ្ុំត្ក ខ្ុំមិ្នហ នជួបឈគឈទ «វាថាខ ងឈភលច្អ្ញឈ ើយ
ឈ ើញអ្ញម្ភនអ្រ់ហ នចូ្លផទោះអ្ញឈទ?» អ្រ់ចូ្លឈទ ងអ្ញត្បញាប់។ 
ក៖ អ្រគុណឈត្ច្ើន! អ្ញ្ច ឹងខ្ុំច្ង់សួរអ្ ុ៊ុំស្សទីាក់ទងនឹងកាលពីឈៅឈកមងរ ូរ់ែល់ឥឡូវ អ្ ុ៊ុំស្សី
បានត្បកបមុ្ខរបរអ្ាីខលោះសត្ម្ភប់ផារផាង់ែល់ត្កមុ្ត្គួស្វរ នឹងណា៎? 
ខ៖ ម្ភនរបរអី្ម្ភនខរឈធាើខស្សឈធាើច្ម្ភា រសទងូែក រាស់ភជួរខរប៉ោុណណឹ ងឯងខ្ុំឈនាោះ ខខឈធាើខស្សឈពល
ឪពុកភជួរឈៅជួយឪពុកឈៅអាណិរឪពុកឈនាោះ កាន់នងា័លពយួរឈៅរាស់ឈៅស្វបឈៅឈធាើខស្សឈធាើ
អី្ឈៅ អ្រ់ម្ភនមុ្ខការអី្ឈទ ខរប៉ោុណណឹ ងឯង សទួងែកឈ ើយត្ច្ូរការ់ឈៅអ្រ់ម្ភនឈធាើអី្ឈទឈៅ
ផទោះប៉ោុណណឹ ងឯង។ 
ក៖ បាទ! អ្រគុណឈត្ច្ើន អ្ញ្ច ឹងចប់ពីឈកមងម្កែល់ឈពលឈនោះឈ ើញថាជិវរិម្ភនការត្បួលខត្ប
អី្ឈទ?  



ខ៖ អឺ្កូនឈ ើយវាោម នត្បលួខត្បរអី្ឈទ ម្ភនខរត្កអ្រ់ត្ទពយនឹងឯង។ ឈម្ើលៗម្ភនអី្ ឈម្ើលផទោះ
ឈម្ើលកូនឯងឈម្ើលផទោះឈម្ើលលិច្មុ្ខឈត្កាយបាក់ណអាឈត្កាយ នឹង ម្ភនអី្ត្បួលខត្បរម្ភនខរ
ប៉ោុណណឹ ងឯង។ កាលបាីរស់ឈៅវាត្ោន់បនតិច្ អ្រ់ពីបាីឈៅម្ភនទីពឹងអ្នកណ ទីពឹងកូន កូនត្រូវ
ការរស់បស់ឈគខែរ។ 
ក៖ អ្រគុណឈត្ច្ើន! ចឹ្ងឈអ្ើ ទាក់ទងនឹងឈរឿងខែលអ្រ់សូវម្ភនទឹកខភនកវញិម្ាង។ អ្ញ្ច ឹងទាក់ 
ទងនឹងម្ហូបអ្ ុ៊ុំស្សចូី្លចិ្រតម្ហូបអី្ខែរ? 
ខ៖  ុឺ! កូនឈ ើយធម្មតាឈទ ត្បឈ ើរសម្លម្ជួរ អី្ក៏បានត្រីឈងៀរត្រីអី្ ចុ្ោះម្ជួរ ចូ្លចិ្រតសម្លម្ជួរ 
នឹងឈ ើយសម្លត្បឈ ើរឈៅអាំងឈៅប៉ោុណណឹ ងឯង។ 
ក៖ បាទ! បខងអម្ចូ្លចិ្រតអ្រ់បខងអម្? 
ខ៖ បខងអម្ចូ្លចិ្រត។ 
ក៖ ចុ្ោះត្បឈភទកីឡាឬក៏ខលបងត្បជាត្បីយអី្ម្ភនចូ្លចិ្រតឈទ?  
ខ៖ អ្រ់ឈទ ម្ភនអី្ឈទ អ្រ់ម្ភនអី្ឈទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងទាក់ទងនឹងច្ឈត្ម្ៀងវញិអ្ ុ៊ុំស្សីចូ្លចិ្រតច្ឈត្ម្ៀងឈទ?  
ខ៖ ឈទ! ឈបើឈគឈត្ច្ៀងឈច្ោះខរស្វា ប់ឈៅមិ្នែឹងថាបទអី្ជាបទអី្ឈទច្ឈត្ម្ៀងមិ្នចូ្លចិ្រតឈទ ខរ
ឈបើឈែើរឈៅឮឈច្ោះខរស្វា ប់ឈៅ។ 
ក៖ បាទ! កនុងត្កមុ្ត្គួស្វរបស់អ្ ុ៊ុំស្សីម្ភនអ្នកឈច្ោះឈលងឧបករណ៍ឈភលងឈទ? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ កូនអ្រ់ម្ភនឈទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងខ្ុំច្ង់ស្វកសួរទាក់ទងនឹងផទោះវញិ អ្ញ្ច ងឹផទោះសម័្យមុ្នផទោះរឈបៀបណឈៅ? 
ខ៖ ពីមុ្នពីឈែើម្ ឈគត្បកសលឹកកូន សលឹកជញ្ជ ំង ឈយើងវាយឈៅែណា ប់ឈៅឈយើងយកឈៅវា      
ឬសេី។ 
ក៖ សសរ? 
ខ៖ សសរឈឈើ ចា៎ស។  
ក៖ អ្រគុណឈត្ច្ើន! ឈ ើយទាក់ទងជំនាញស្វងសង់ផទោះឪពុកម្ភា យរបសអ់្ ុ៊ុំស្វងសង់ផ្ទទ ល់ឬ
ក៏ជួលឈគស្វងសង់? 
ខ៖ ជួលឈគ នឹង ោរ់ស្វងសងឈៅឈយើងអ្នកម្ភច សផ់ទោះជួយខលោះឈៅ។ 



ក៖ ឈ ើយអ្ ុ៊ុំស្សីម្ភនបានឈរៀនជំនាញអី្ រពីឪពុកម្ភា យឈទ? 
ខ៖  ុឺ! ខ្ុំោម នបានឈរៀនអី្ឈទកូន។ 
ក៖ អ្រគុណបាទ! ែូច្ជារាញកឈនទល អ្ញ្ច ឹងឈៅណា៎ ? 
ខ៖ អ្រ់ឈច្ោះមិ្នឈច្ោះអី្ឈទណកូន។ ឪពុកខ្ុំឈច្ោះ អឺ្ត្គួស្វរខ្ុំឈច្ោះខ្ុំមិ្នឈច្ោះឈទ។ 
ក៖ បាទអ្រគុណឈត្ច្ើន!ខ្ុំ ច្ង់ស្វកសួរទាក់ទងនឹងតាំងពីរូច្រ ូរែល់ធំ អ្ ុ៊ុំស្សីឈពលជួប
បញ្ហ ធំជាងឈគឈៅឈពលណខែរ? 
ខ៖ ឈពលខ្ុំអាយុត្បាំបីត្បាំបួនឆ្ន  ំ ឈពលឈៅភជួរ ដ្ឋំបបរឈៅម្ភនសអីឈទខ កសលឹកឈច្កម្កែុរ
ត្ប ុកជាមួ្យត្ច្វាឈៅយកឈៅឱ្យឪពុកឈៅភជួរ ឈ ើយក៏ឈៅឪពុក ូបបបរអី្ឈៅខលួនឯង
ឈឡើងភជួរឈៅឈរៀនភជួរឈៅ។ ឈៅពីរូច្ឈច្ោះខរឈរៀនឈៅឪពុកឱ្យភជួរឈច្ោះខរឈធាើរឈៅ ស្សឈណោះ
ឪពុកខ្ុំណា៎  ឈ ើយឪពុកខ្ុំោរ់ឈម្ម្ភ៉ោយឈទៀរ ខ្ុំកម្េរ់ណស់កូនអឺ្យទត្ម្ភំធំឈឡើង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអាច្ឈដ្ឋោះស្ស្វយបញ្ហ ទាំងអ្ស់ឈនាោះឈដ្ឋយរឈបៀបណ? 
ខ៖ បញ្ហ ែល់ខ្ុំធំឈឡើងឈៅ ខ្ុំឈច្ោះឈធាើការង្ករអី្ឈៅសុីឈនួលត្ច្ូរឈគឈៅ សអីនឹងឈៅឈធាើត្គប់
សពាទាំងអ្ស់ ឈ ើយឈៅជួយត្ច្ូរឈគឱ្យឪពុកឈៅផទោះឈៅ ឈយើងឈម្ើលឈោឈម្ើលពខពអ្ញ្ច ឹង
ឈៅ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំៗស្សីកាលអ្ ុ៊ុំស្សីឈៅពីឈកមង អ្ ុ៊ុំស្សីធ្លល ប់ថាអ្ ុ៊ុំស្សីធំឈឡើងឈធាើអី្ឈទ? 
ខ៖ ោម នច្ង់ឈធាើអី្ឈទកូន ច្ង់ឈៅខរច្ម្ភា រខស្សប៉ោុណណឹ ងឯង និង ឈធាើខស្សច្ម្ភា រខរប៉ោុណណឹ ងឯង មិ្ន
ច្ង់ឈៅឈធាើអី្ឈទៀរឈទ ឈត្ពោះឈយើងទម្ភល ប់ពីែូនតាខម្៉ោឪម្កអ្ញ្ច ឹងណកូន។ 
ក៖ ខ្ុំអ្រគុណឈត្ច្ើនអ្ ុ៊ុំស្សី ខែលបានខច្កចយពីបទពិឈស្វធ៍ផ្ទទ ល់ខលួនសត្ម្ភប់ខ្ុំ ឈ ើយ      
អ្ញ្ច ឹងអ្រគុណការឈអាយសម្ភា សឈនោះ។ អ្ញ្ច ងឹឈោលបំណងថ្នការសម្ភា សឈនោះែូច្ខ្ុំបាន
ជត្ម្ភបខាងឈែើម្ឈ ើយ គឺឈែើម្បីរកាទុកែល់កូនឈៅជំនាន់ឈត្កាយ ឈែើម្បីឱ្យោរ់អាច្បាន
ឈ ើញរូបថរក៏ែូច្បានឮសឈម្លងឬក៏បងបអូនជំនាន់ឈនោះបានឈ ើញ។ អ្ញ្ច ឹងឈបើសិនជាអ្ ុ៊ុំស្សី
ម្ភនច្ម្ៃល់អាច្ទាក់ទងខាងស្វកលវទិយល័យប ីវា៉ោយូ នឹងឈគម្ភនឈវបផាយរបស់ឈគ ឈ ើយ
អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ព័រ៌ម្ភនឈនោះ។ ខ្ុំនឹងផាល់ព័រ៌ម្ភនឈនោះនូវសុីឌីមួ្យទាក់ទងនឹងសឈម្លងខែល
ផាល់ឱ្យខ្ុំសម្ភា ស នឹង ឈ ើយមួ្យឈទៀរឈបើសិនជាសុីឌីបារ់ អ្ ុ៊ុំស្សីអាច្ចូ្លឈៅកាន់ឈវប
ស្វយរបស់ខាងស្វកលវទិយល័យ នឹងឈ ើយកូនៗឈៅៗរបស់អ្ ុ៊ុំស្សី ឈគនឹងស្វា ល់ឈៅថ្ថៃ  



អានាគរ។ បាទ! ឈ ើយជាចុ្ងឈត្កាយអ្ ុ៊ុំស្សមី្ភនអី្ច្ង់ផ្ទា ំឈផ្ើរឬក៏ម្ភនម្រិឈយាបល់អី្សត្ម្ភប់
កូនឈៅជំនាន់ឈត្កាយសំណូម្ពរសត្ម្ភប់ឱ្យោរ់ឈធាើ។ 
ខ៖ ខ្ុំសំណូម្ពរឱ្យកូនឈៅជំនាន់ឈត្កាយ កំុឱ្យលៃិរលៃង់ែូច្ខ្ុំឈទៀរ ឱ្យកូនឈច្ោះម្ភនត្បាជ្ា
ឈរៀនសូត្រឱ្យឈធាើការង្ករម្ភនត្បាជ្ា កំុឱ្យលៃង់ែូច្ខ្ុំឈទៀរ។ 
ក៖ បាទ! សូម្អ្រគុណ ឈ ើយសូម្ជត្ម្ភបោ៕     
 
 
 
 


