
ការសម្ភា សរបសម់ីងប ៉ោ ត សទុ្ធ 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហែម សីហា ខ៖ អ្នកររវូបានសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈបា៉ោ រ សុទ្ធ 

ក៖ ជំរាបសួរឈោកអ្នកមងី! 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ខ្ុ ំបាទ្ឈ ម្ ោះហែម សីហា នឹងឈ្វើកិចចសម្ភា សអ្នកមងីម្ភន ក ់ ហែលសពវថ្ងៃគាររ់ស់ឈៅភូម ិ ឫសស ី ខណ្ឌ  
សទឹងម្ភនជយ័ សង្កា រ ់សទឹងម្ភនជយ័ ឈៅកនុងរាជធានីភនឈំពញ ឈែើយថ្ងៃឈនោះផងហែរគ ឺ ររវូនិងថ្ងៃទ្ី ២២ ហខ 
កុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។ អ្រឈ់ោសអ្នកមងីមុននឹងចបឈ់ផតើមសម្ភា ស កមួយសំហណ្នមំយួឈនោះឈយើងឈៅវាថា គំ
ឈរាងរបវរតិផ្ទទ ល់ខលួនរបស់របជាជនកមពុជា ឈែើយគឈរម្ភងឈនោះជាគឈរម្ភងររូវបានឈរៀបចំឈ ើងឈោយសាកល 
វទិ្ាល័យមយួហែលសថិរឈៅសែរែឋអាឈមរកិ វាម្ភនឈ ម្ ោះថាសកលវទិ្ាល័យ Brigham Young 
University ឈែើយគឈរម្ភងឈនោះនឹងរបោនពរជយ័ែល់រកុមរគសួារអ្នកមងី ឈោយសារទ្ីមយួអ្នកមងីបាន
បនសល់ទុ្កនូវរបវរតរិកុមរគសួារអ្នកមងីែល់កូនឈៅជនំនឈ់រោយ អ្ញ្ជ ឹងពកួគារអ់ាចម្ភនឳោសែឹងពី 
របវរតជិីែូនជតីារបស់ពួកគារ ់ ឈរើពកួគារម់្ភនរសុកកំឈណ្ើ រឈៅណា ឈែើយពួកគារប់ានែឹងថាអ្នកមងី
ម្ភនោររស ូអ្វីខលោះឈែើមបចីញិ្ច ឹមពួកគាររ់ែូរែល់្ធំារុរែូរែល់សពវថ្ងៃអ្នកមងី។ អ្រឈ់ោសអ្នកមងីអ្ញ្ជ ឹង 
ឈរើអ្នកមងីម្ភនឈ ម្ ោះអ្វហីែរឈ ម្ ោះឈៅតាមអ្រតសញ្ញា ណ្បណ័្? 

ខ៖ ឈៅ សុទ្ធ។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈរៅឈទ្? 

ខ៖ អ្រម់្ភនឈទ្ ហរមយួ។ 

ក៖ ឈ ម្ ោះឈៅឈលងអ្ី? 

ខ៖ ហរមយួឈទ្ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយឆ្ន ឈំនោះអ្នកមងីម្ភនអាយុប៉ោុនម នឈែើយអ្នកមងី? 

ខ៖ ហាគរឈ់ែើយ។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីឈៅចថំ្ងៃហខឆ្ន កំឈំណ្ើ ររបស់អ្នកមងីផ្ទទ ល់ឈទ្? 



ខ៖ អ្រច់ឈំទ្ ប៉ោុហនតចហំរឆ្ន ឈំកើរ ហខឈកើរ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងហខអ្ីឈគ? ឆ្ន អំ្ឈីគអ្នកមងី? 

ខ៖ ឆ្ន ចំ មនិែឹងហខអ្ីឈទ្ អ្រែ់ឹងខ្ុ ំអ្រច់ឈំសាោះ។ 

ក៖ ចុោះឆ្ន សំគរាជឈយើងមយួពានប់៉ោុនម ន? 

ខ៖ តាបានគារច់ខំ្ុ ំរបាបគ់ារ។់ 

ក៖ អ្នកមងីអ្រច់អំ្រអ់្ឈីទ្។ ឈែើយអ្នកមងីម្ភនរសកុកំឈណ្ើ រឈៅ ភូមណិា? ឃុំណា? រសកុណា? ឈខរត
ណាហែរអ្នកមងី? 

ខ៖ ខ្ុ រំសុកកឈំណ្ើ រឈៅរសកុ ឈ ើកហែក ឈខរត កណាត ល។ 

ក៖ ឃុំអ្ឈីគអ្នកមងី? 

ខ៖ ឃុំ ពី ភមូ ិពាងរាងំ រសុក ឈ ើកហែក ឈខរត កណាត ល។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីម្ភនបងបអូនបឈងាើរចនំួនប៉ោុនម ននកហ់ែរអ្នកមងី? 

ខ៖ របាមំយួនកោ់ងំខ្ុ ំ បងបអូនរបាមំយួនក។់ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីររូវជាកូនទ្ីប៉ោុនម នហែរ? 

ខ៖ កូនទ្ីបនួ។ 

ក៖ អ្រឈ់ោស! ឈរើអ្នកមងីនូវចឈំ ម្ ោះបងបអូនបឈងាើរអ្នកមងីោងំអ្ស់ឈទ្អ្នកមងី? 

ខ៖ ខ្ុ ំចឈំរើ! 

ក៖ សូមអ្នកមងីជួយ របាបឈ់ ម្ ោះពួកគារប់ានឈទ្អ្នកមងី? 

ខ៖ អ្ុឺ! បងទ្មីយួឈ ម្ ោះ ឈ ឿន ឈបា៉ោ រ ឈ ឿន បងទ្ីពីរ ឈបា៉ោ រ ម៉ោន បងទ្ីប ីឈបា៉ោ រ សាវន ខ្ុ  ំឈបា៉ោ រ សុទ្ធ ឈែើយ
បអូនខ្ុ ំ ឈបា៉ោ រ សាឈវឿន ឈែើយឈៅឈគ ឈបា៉ោ រ សាវនឹ។ 

ក៖ បាទ្!ៗ អ្នកមងី។ អ្នកមងីឈៅចសំាចឈ់រឿងខលោះៗឈពលហែលអ្នកមងីឈៅឈកមងៗ រស់ឈៅជាមយួពួកគារ ់
ម្ភនអ្នុសាវរយីខ៍លោះៗជាមយួពួកគារ?់ 



ខ៖ លំបាកណាស់ លំបាកឈវទ្ន គារអ់្រម់្ភនអ្នកណាឈ្វើោរង្ករជាមយួគារ ់ ខ្ុភំជួរែភីជួរអ្ីជាមយួគារោ់ំ
ឈពារោអំ្ីជាមយួគារ ់ោឈំពារបឈណ្តើ រជាកំសរ ់អ្ុឺ! រែូរមកបានគារស់ាល បឈ់ៅ បានហបកពគីារម់ក ឈចញ
ពីគារ ់ឈែើយគារស់ាល បឈ់ែើយឈៅជាមយួបតីគារ ់ឈៅមនិបានឈែើយឈៅជាមយួបងបអូនខ្ុ  ំខ្ុ ំឈៅមនិបាន រចួ
ឈែើយឈែើរឈចញមករកសីុឈៅភនឈំពញែនងឹឈៅ។ 

ក៖ ឈែើយោលអ្នកមងីឈៅជាមយួបងបអូនជុំគាន  ោលែនឹងអាយុប៉ោុនម នហែរអ្នកមងី? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំៅជាមយួបងបអូនខ្ុ ំអាយុរបាមំយួរបាពំីរែណ្ត ប។់ 

ក៖ អ្ូ៎ា! ឈៅអាយុឈរចើនហែរឈែើយ? 

ខ៖ ច៎ា !  

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈពលអ្នកមងីអាយុរបាមំយួែណ្ត បជ់ាងបានហបកឈចញ? 

ខ៖ ច៎ា ! ហបកឈចញ។ 

ក៖ ចុោះោលកំ ុងឈពលឈៅជាមយួពួកគារអ់្ញ្ជ ឹង ជាអាសារឈ្វើអ្ីជាមយួពួកគារ?់ 

ខ៖ ោចឈ់ពារោឈំពារោអំ្ីជាមយួគារ ់ ឈ្វើប៉ោុណ្ណឹ ងោឈំពារ ឈែើយឈបោះសហណ្ត ងឈបោះអ្ី ឈែើយសីុឈ្មួលឈគ
បនតិចបនទួច។ 

ក៖ ែនឹងឈពលែនឹងឈៅជុគំាន ោងំអ្ស់បងបអូនអ្នកមងី? 

ខ៖ ច៎ា ! ឈៅជុគំាន  ឈពលពិបាកឈពកបានហែរឈចញឈៅ។ 

ក៖ ពិបាកយ៉ោ ងឈមចឈពលរស់ឈៅជាមយួពួកគារអ់្នកមងី? 

ខ៖ ពិបាកហជក! បងឈយើងអ្រអ់្ីឈទ្ ហរសាចថ់្ងលឈៅមនិបាន រចួឈែើយឈែើរឈចញឈៅរាងៗខលួន។ 

ក៖ ឈែើយឈពលែនឹងបា៉ោ ម្ភ៉ោ កអ់្នកមងី? 

ខ៖ សាល បអ់្ស់ឈែើយ ច៎ា ! ឈបើគារឈ់ៅរស់មនិបានឈែើរឈចញឈទ្។ 

ក៖ ឈែើយសពវថ្ងៃបងបអូនអ្នកមងីោងំរបាមំយួនកែ់នឹង ពួកគារឈ់ៅរស់ោងំអ្ស់រកឺ?៏ 

ខ៖ សាល បម់យួ។ 



ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈៅរបានំកអ់្នកមងី? 

ខ៖ ច៎ា ! ឈៅរបានំក។់ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងរបានំកែ់នឹង សពវថ្ងៃពួកគារក់ំពុងរស់ឈៅណាហែរអ្នកមងី? 

ខ៖ ឈៅឯរសុកអ្រម់្ភនឈៅណាឈទ្ ហរខ្ុ  ំខ្ុ ំឈែើរឈចញ គារឈ់ៅឯរសុក។ 

ក៖ រសុកកំឈណ្ើ ររបស់អ្នកមងីែនឹងអ្ី? 

ខ៖ ច៎ា ! រសកុកំឈណ្ើ រខ្ុ ំ។ 

ក៖ ឈែើយសពវថ្ងៃពកួគាររ់បកបោរង្ករអ្ីហែរអ្នកមងី? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ោឈំពារ ោសំហណ្ត ក ោអំ្ីែនឹងណា គារោ់ឈំពារ ោសំហណ្ត ក ឈ្វើរសវូឈ្វើអ្ីអ្ញ្ជ ឹងណា។ 

ក៖ អ្រម់្ភនអ្នករកសីុរកអ្អី្នកមងី? 

ខ៖ អ្រម់្ភនឈទ្។ 

ក៖ ឈែើយសពវថ្ងៃអ្នកមងីឈៅហររបាស័យោកគ់ាន ឈៅវញិឈៅមករកឺម៏ចិហែរ? 

ខ៖ ជួនោលោកទ់្ង ជួនោលអ្រ ់មកឈៅឈនោះប៉ោុនម នឆ្ន មំនិហែរោកទ់្ងឈទ្ ោចគ់ាន ខាងឈយើងមនិឈទ្រកឈគ 
ខាងឈគមនិឈទ្រកឈយើង ែូចថាឈគោរោ់លឈចលអ្ញ្ជ ឹងអ្រម់្ភនរវល់ជាមយួ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្រហ់ែលឈៅឈលងជាមយួគាន ផង? 

ខ៖ ឈមើលឈៅបងបអូនចរិតវាមនិបានហែរ ែនឹងឈែើយបានខ្ុ ំយកបតីចស់ៗឈៅ ឈអាយតាចិរតបាន។ 

ក៖ ឈរើម្ភត យអ្នកមងីគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហែរ? 

ខ៖ ម្ភត យឈ ម្ ោះខ្ុ ំ ឈង ប៉ោុហនតនមររកូលគារឈ់ ម្ ោះអ្ីឈទ្ ឈរពាោះខ្ុ ឈំភលចអ្ស់ឈែើយ ខ្ុ ំឈកើរមកខ្ុ ំអ្រច់។ំ 

ក៖ ចុោះឪពុករបស់អ្នកមងីវញិគារឈ់ ម្ ោះអ្ីហែរ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះអ្ុឺ! ម្ភន ឈបា៉ោ រ ម្ភន។ 

ក៖ ឈែើយសពវថ្ងៃែនឹងពកួគារស់ាល បអ់្ស់ឈែើយ រកឺឈ៏ៅរស់? 



ខ៖ សាល បអ់្ស់អាលីង។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីម្ភនចថំា ឈពលហែលគារស់ាល បែ់នឹងពួកគារម់្ភនអាយុប៉ោុនម នហែរបានគារខូ់ច? 

ខ៖ ហប៉ោរបនួ។ 

ក៖ ហប៉ោរបនួជាអាយុរបស់ឳពុក រកឺ?៏ 

ខ៖ ឪពុក ម្ភត យហសរបា។ំ 

ក៖ អ្ូ៎ា! ហសរបា។ំ 

ខ៖ ម្ភត យហបកអាពរឈែើយបានមយួឆ្ន សំាល ប។់ 

ក៖ អ្នកមងីម្ភនឈៅចថំ្ងៃហខឆ្ន កំំឈណ្ើ ររបស់ពួកគារឈ់ទ្? 

ខ៖ ខ្ុ ំអ្រច់ ំ អ្ុឺ! ខ្ុ ំមនិចហំខឆ្ន កំំឈណ្ើ ររបស់ខ្ុផំង ទ្ំរាគំារឈ់ទ្ៀរអ្រច់ ំ វាអ្រសូ់វឈចោះអ្កសរ អ្រសូ់វឈចោះ
អ្កសរអ្រច់។ំ 

ក៖ បាទ្!ៗ អ្នកមងី។ ឈែើយរសុកកំឈណ្ើ រពួកគារឈ់ៅណាហែរអ្នកមងី? របស់បា៉ោ ម្ភ៉ោ ក?់ 

ខ៖ ឈៅពាមរាងំែនឹងែម៉ោង រសុកកំឈណ្ើ រឈខរតកណាត លែនឹងែម៉ោង អ្រម់្ភនឈៅណាឈៅថ្ណ្ឈទ្។ 

ក៖ អ្នកមងីម្ភនែឹងថាឈពលហែលបា៉ោ ម្ភ៉ោ ក ់គារខូ់ចែនឹងគារខូ់ចឈៅភូមណិា? ឃុំណា? រសុកណា? ឈខរត
ណាហែរ? 

ខ៖ ខូចឈៅរសុកែនឹងែម៉ោង។ 

ក៖ អ្ូ៎ា! ឈៅរសុកែនឹងែម៉ោង។ 

ខ៖ ច៎ា !  

ក៖ អ្នកមងីម្ភនែឹងថាឈពលហែលឪពុកអ្នកមងីគារឈ់ៅរស់ គាររ់បកបមុខរបរអ្ីហែរឈែើមបចីិញ្ច ឹមរគួសារ
របស់គារ?់ 

ខ៖ ោឈំពារ ោអំ្ីអ្ញ្ជ ឹង រសុកហរសឈ្វើហរប៉ោុណ្ណឹ ងអ្រម់្ភនឈ្វើអ្ឈីទ្ៀរផង មុខរបរម្ភនហរប៉ោុណ្ណឹ ងោឈំពារោសំ
ហណ្ត ក ឈ្វើរសវូឈ្វើអ្អី្ញ្ជ ឹងណា។ 



ក៖ បាទ្! ៗ 

ខ៖ អ្រម់្ភនឈៅណាឈៅថ្ណ្ឈទ្។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីម្ភនែងឹថា ឳពុកអ្នកមងីជាមនុសសហបបណាហែរ? ែូចជាអ្រតចរកិរបស់គារ?់ 

ខ៖ អ្រតចរកិគារ ់ែូចថាឈអាយគារខ់ឹង ថាររវូថ្វ ៉ៗោ  ររូវោរ់ៗ ចរកិរបស់គារ។់ 

ក៖ គារោ់ចអ្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ចុោះគារម់្ភនពិសាររសាពិសារអ្ីឈទ្អ្នកមងី? 

ខ៖ គារែូ់បហែរែូបរិចរចួ ពីមនុមកគារឈ់្វើោហានលុននន ់គារឈ់្វើោហានឈគឈ្វើោហានឈៅគាររ់រវូ
របសួថ្ែែូចថាឈរតាណុ្សអ្ី ែូចថាគារម់និឈនោះ។ 

ក៖ មនិរបរករី? 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយឈពលគារថ់្វ ៉ោកូនឈៅអ្ញ្ជ ឹង គារផ់ឹករសា រកឺគ៏ារអ់្រផ់ឹកឈទ្គារឈ់ៅថ្វ ៉ោ? 

ខ៖ ែូចថាឈយើងឈៅឈមើលឈគាឈមើលអ្ីអ្ញ្ជ ឹង ឈយើងខូចហែរឈពលហែលចងឈគាឈៅ ឈគាោចសីុ់ឈពារ គារ់
ឈឃើញឈគាសីុឈពារែនឹងឈៅអ្ស់មយួម្ភរអ់្ីចឹង គារម់កគារថ់្វ ៉ោកូនឈៅអ្ញ្ជ ឹងឈៅឈពញហរផទោះែនឹងឈៅ។ គារ់
ខឹងអ្ញ្ជ ឹង មនិហមនឈចោះហរថ្វ ៉ោឈទ្ណា។ 

ក៖ អ្៎ា! គារម់្ភនឈែរុផលគារហ់ែរ។ 

ខ៖ ឈយើងឈ្វើខុសហែរ ច៎ា ! ែុី!ៗ។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីម្ភនឈៅចថំា ឈពលហែលម្ភត យអ្នកមងីឈៅរស់គាររ់បកបមខុរបរអ្ីហែរអ្នកមងី? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ របកបមុខរបរ ឈ្វើតាអ្ញ្ជ ឹងឈ្វើហររសូវ ឈ្វើហរឈពារអ្ញ្ជ ឹងោងំអ្ស់ អ្រម់្ភនឈ្វើអ្ីផង។ 

ក៖ ចុោះគារជ់ាមនុសសហបបមចិវញិអ្នកមងី? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ហម៉ោខ្ុសំលូរណាស់ អ្រម់្ភនោចម្ភនអ្ីឈទ្ សអីកគ៏ារអ់្រឈ់ចោះរសាកគ៏ារម់និឈចោះែូប។ 



ក៖ ឈែើយអ្នកមងីម្ភនចសំាចឈ់រឿងខលោះៗ ឈពលហែលអ្នកមងីរស់ឈៅជាមយួបា៉ោ ម្ភ៉ោ កព់ីឈកមងៗ ម្ភនអានុសាវរ ី
យជ៍ាមយួគារ?់ 

ខ៖ អ្នុសាវរយី ៍ អ្នុសាវរយីឈ៍ែើយ ពបិាកកព៏ិបាក ពិបាកឈវទ្នថាពិបាក ខ្ុ ំហបកអាពរឈែើយថាពិបាក
ែម៉ោង លំបាករែូរែល់គារស់ាល បត់ាែម៉ោង បានខ្ុឈំែើរឈចញមក ឈយើងឈៅជាមយួបងបអូនវាអ្រឈ់កើរ ឈម្ភល ោះ
ឈែើយឈែើរឈចញខ្ុ ំមក អាយុរបាមំយួរបាពំីរែណ្ត បែ់នឹងខ្ុ ំមកភនឈំពញែនឹង លីបាវឈៅគ ូីរបាមំយួោលវកឹ
ពួក អ្ នុតាកចូ់លែ៎ា! អាែនឹងខ្ុ ំមកលីបាវរែូរអ្ញ្ជ ឹងឈៅ លំបាកមនិហែរបានរសណុ្ក។ 

ក៖ ឈែើយចុោះបា៉ោ ម្ភ៉ោ ករ់បស់អ្នកមងី ធាល បន់ិយយរបស់គារឈ់អាយអ្នកមងីសាត បឈ់ទ្អ្នកមងី ឈពលហែលគារ់
ឈៅឈកមងៗអ្ី? របវរតិរបស់គារ?់ 

ខ៖ គារន់យិយហរឈរឿង គារឈ់្វើោហានឈ្វើអ្ីគារណ់ា គារន់ិយយពីឈរឿងោហានោអ្ីអ្ញ្ជ ឹងណា គារ់
មនិយយឈរឿងថាែូចថាមនិពិបាកអ្ីផង គារន់យិយហរោហានពីមុនៗមកអ្ញ្ជ ឹង ឈែើយឈយើងរសករ
ឈរោយអ្រែ់ងឹពួកគារម់្ភនរបវរតិមចិអ្មីចិអ្រែ់ងឹ។ 

ក៖ គារន់យិយរបាបគ់ារអ់្ីខលោះោលែនឹង? 

ខ៖ គារន់យិយឈរឿងតាោហាន គារថ់ាោហានខលួនគារឈ់ៅថ្រពនរគអ្ីអ្ញ្ជ ឹង ប៉ោុហនតឈៅជាមយួគារ ់ គារ ់
មនិម្ភនថានយិយឈរឿងសអីៗអ្រម់្ភននយិយឈទ្ និយយមនិរបាបខ់្ុ ឈំទ្និយយរបាបម់រិតភរ័កគារអ់្ញ្ជ ឹ
ងណា ឈែើយពួកខ្ុ ំសាត បឈ់ៅលឺ លឺឈៅអ្៎ា! គារឈ់្វើោហានរបវរតិគារគ់ាម នពិបាកឈទ្ ពិបាកហរពកួខ្ុ ំឈទ្បានព ិ
បាក។ 

ក៖ ឈរើអ្នកមងីឈៅចឈំ ម្ ោះជីែូនជីតារបស់អ្នកមងីឈទ្អ្នកមងី? 

ខ៖ អ្រច់ឈំសាោះ។ 

ក៖ អ្រច់ឈំសាោះែម៉ោង? 

ខ៖ ចអំ្រច់។ំ 

ក៖ អ្រស់ាា ល់ែម៉ោងអ្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ អ្រស់ាា ល់ ចុោះខ្ុ ំឈកើរមកអ្រោ់នគ់ារផ់ង អ្ុឺ! ខាងឳឈនោះចថំា គារឈ់ ម្ ោះតា ម្ភន យយ ពល់ តា
ប៉ោុណ្ណឹ ងឈទ្ ែនងឹចហំរខាងឳ។ 



ក៖ ែនឹងជីែូនជីតាខាងឳ? 

ខ៖ ច៎ា ! ខាងហម៉ោ ហម៉ោខាងគារែូ់ចថាឈវៀរណាមែូចថា ខ្ុ ំអ្រសូ់វសាា ល់។ 

ក៖ អ្ូ៎ា! ឈែើយខាងឳែនឹងជែូីនជីតាអ្នកមងីម្ភនែឹងថា រសុកកឈំណ្ើ រគារឈ់ៅណាអ្ីណាហែរអ្នកមងី? 

ខ៖ រសុកកំឈណ្ើ រឈៅឈពៀមរាងំែនឹងែម៉ោង រសុកកំឈណ្ើ រគារឈ់ៅែនឹងែម៉ោង អ្រម់្ភនឈៅរសុកណាឈទ្។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីធាល បប់ានសាត បឈ់រឿងខលោះៗពីបា៉ោ ម្ភ៉ោ កគ់ារប់ាននយិយពីជីែូនជីតាអ្ី? 

ខ៖ អ្រឈ់សាោះ អ្រម់្ភននយិយឈសាោះ។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីបានមករស់ឈៅផទោះែមឹង រយៈឈពលប៉ោុនម នឈែើយអ្នកមងី? 

ខ៖ របហែលបីឆ្ន  ំនិយយរមួមនិឈៅផទោះែមឹងហរឈៅែនងឹបីឆ្ន ឈំែើយ។ 

ក៖ ឈៅឈនោះបឆី្ន  ំឈរើមកឈៅភនឈំពញែនឹងប៉ោនុម នឆ្ន ឈំែើយ? 

ខ៖ មកឈៅកនុងភនឈំពញែនឹង? 

ក៖ បាទ្! 

ខ៖ ជរិែបឆ់្ន ។ំ 

ក៖ ឈែើយសពវថ្ងៃែនឹងអ្នកមងីម្ភនបងបអូនសាចញ់ារិណាឈចញឈៅរស់ឈៅឈរៅរបឈទ្សឈទ្អ្នកមងី? 

ខ៖ អ្រ។់ 

ក៖ អ្រម់្ភនសាចញ់ារិណាឈៅឈរៅរបឈទ្សឈទ្? 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយសាវ មអី្នកមងីគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហែរអ្នកមងី? ឈោកពូ? 

ខ៖ គារែ់នងឹហមន? 

ក៖ បាទ្! 

ខ៖ នូវ សុវណ្ណ ។ 



ក៖ ឈរើអ្នកមងីបានឈរៀបអាពាែ៍ពិពាែ៍ជាមយួឈោកពូែនឹង ឈៅថ្ងៃណា? ហខណា? ឆ្ន ណំាហែរអ្នកមងី? ចំ
ឈទ្អ្នកមងី? 

ខ៖ ខ្ុមំនិសូវចឈំទ្ តាបានច។ំ 

ក៖ ចុោះឆ្ន អំ្រច់ហំែរអ្នកមងី? 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយអាពាែ៍ពិពាែ៍ែនឹងគឺឈរៀបចឈំ ើងឈោយឳពុកម្ភត យរកឺ?៏ 

ខ៖ ឳពុកម្ភត យខ្ុ ំសាល បអ់្ស់ឈែើយ រសឡាញ់គាន រាងៗខលួនកឈ៏រៀបឈៅច៎ា ! ម្ភនឳពុកណាឈទ្ៀរឈបើឳពុកសាល ប ់
អ្ស់ឈែើយ។ 

ក៖ ឈែើយោលែនឹងឈពលឈរៀបែនឹងអ្រម់្ភនបងបអូនខាងអ្ីមក? 

ខ៖ អ្រ ់រគានហ់ររបាបហ់រឈគអ្រម់ក។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈពលឈរៀបអាពាែ៍ពិពាែ៍អ្នកមងីឈ្វើមចិ? 

ខ៖ ឈពលែនងឹរកចស់ទុ្ែំនឹងឈៅឈ្វើហម៉ោឳ។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈពលោរថ្ងលជំនូនថ្ងលអ្អី្រយ់ក ហរឈយើងឈចញរាងខលួនអ្ីយ៉ោ ងមចិ? 

ខ៖ ឈចញរាងខលួនពាកក់ណាត លម្ភន កអ់្ញ្ជ ឹងឈៅ។ 

ក៖ ឈែើយោលែនឹងអ្នកមងីចំណាយអ្ស់ប៉ោុនម នហែរឈរៀបអាពាែ៍ពពិាែ៍ែនឹង? 

ខ៖ ចំណាយអ្ស់រិចរួចមយួរយជាង មយួរយហាអ្ីែនឹង ឈយើងហសនរិចរួច ច៎ា ! មនិោរ្ែុំំណា រគាន់
ហរឈរៀប អ្ស់មយួរយហា។ 

ក៖ ឈរើអ្នកមងីអាចរបាបខ់្ុពំី ឈពលែំបូងហែលអ្នកមងីបានជួបជាមយួឈោកពូបានឈទ្? 

ខ៖ ខ្ុមំនិសូវសាា ល់ហែរកូនឈរើ កូនគារែ់នឹងណា កូនគារឈ់ចោះហរនថំា ែុឺ! អ្នកមងី អ្នកមងីឯងរសឡាញ់ឳ
ខ្ុ ំឈៅអ្ញ្ជ ឹងណា ឈែើយខ្ុថំាខ្ុ ំមនិរសឡាញ់ឈទ្ ខ្ុថំា រសឡាញ់ឳខ្ុ ំឈៅឳខ្ុឈំមម្ភ៉ោ យ ឈែើយនគំាន ឈលងឈសើច 
អ្រែ់ឹងហាស់ ខ្ុ ំថាចស់កឈ៏ោយករ៏សឡាញ់ហែរ ឈអាយតាឈសាម ោះររង ់ខ្ុ ំថារចិខកខ្ុ ំថាអ្ញ្ជ ឹង ឈរពាោះអ្ឳីឈគ
ម្ភនរិចខក ខកអ្ីខកៗឈៅឈគថាអ្ញ្ជ ឹង និយយឈលងទ្ំរាបំានគារហ់ាស់ បីែងឈហាោះ! បានបងបអូនមកពី



ឈពៀមរាងំ គារថ់ាហែងយកតាែនឹងពបិាកណាស់កុំយក កុំយកយកតាែនឹងពិបាកណាស់កុំយកអ្គីារថ់ាអ្
ញ្ជ ឹង ឈពលែនងឹខ្ុ ំសឈរមចខលួនខ្ុ  ំខ្ុ ំយកខលួនឯងឈៅហាស់!ៗ។ 

ក៖ ឈែើយោលែនឹងអ្នកមងីសាា ល់ឈោកពូបានរយៈឈពលប៉ោុនម ន? បានឈរៀបែនឹង? 

ខ៖ របហែលមយួអាទ្ិរយែនឹង ឈរៀបែម៉ោងឈៅចុោះឈបើគារថ់ា ឈបើមយួហខគារអ់្ររ់ពមមយួហខឈទ្ ខាល ចល៎ា!ឈយើង
អ្ររ់សឡាញ់គារអ់្ញ្ជ ឹងណា។ 

ក៖ ខាល ចែកចិរត? 

ខ៖ ច៎ា ! ខាល ចែកចិរតហាស់!ៗ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងី និង ឈោកពូអ្នកណារសឡាញ់ខាល ងំជាងឈគ? ម្ភនចិរតរសឡាញ់គាន ែនឹងណា? 

ខ៖ ខ្ុ ំែនងឹរសឡាញ់គារែ់នឹង។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីឈចោះអាន និង សរឈសរអ្កសរហខមរបានសាទ រឈ់ទ្? 

ខ៖ អ្រឈ់ចោះឈសាោះ ឈ ម្ ោះខលួនឯងអ្រឈ់ចោះសរឈសរ អ្រឈ់ចោះអានឈទ្ៀរ អ្រឈ់ចោះអ្កសរែម៉ោងបានខ្ុោំកឈ់ទ្ើរអាឈរឿង 
ចូលែនឹងណា ឈរពាោះខ្ុអំ្រឈ់ចោះឈសាោះបានខ្ុ ំោកឈ់ទ្ើរអាឈរឿងចូលែម៉ោង ខ្ុ ំឈចោះហររបាបត់ាថាខ្ុ ំអ្រឈ់ចោះអ្កសរអ្ញ្ជ ឹ
ង ខ្ុ ំពិបាកចូល។ 

ក៖ ចូលែនងឹចូលអ្ីឈគអ្នកមងី? 

ខ៖ ចូលរពោះឈយស ូ វែនឹងែ៎ា! 

ក៖ អ្៎ា! 

ខ៖ លឺឈគថាែត៏ាឈចោះបានចូលបានច៎ា ! ឈមើលអានអ្កសរឈមើលអ្ីបាន អ្រឈ់ចោះឈសាោះ ខ្ុ ំថាឈរសចឈែើយខ្ុអំ្រ់
ឈចោះឈសាោះ។ 

ក៖ មយួែនងឹម្ភនឈគអ្នកអ្រឈ់ចោះែូចអ្នកមងីឈរចើនណាស់ ហរឈគចូលយូរៗឈគឈចោះអានឈចោះអ្ី ម្ភនយយខលោះ
គារអ់ាយុែល់ចិរសិប ហប៉ោរសិបឈហាោះ គារឈ់ចោះឈពលហែលគារប់ានឈរៀនពរីពោះឈៅគារឈ់ចោះឈៅ គារឈ់ចោះ
អានឈចោះអ្។ី 

ខ៖ មនិឈចោះអ្ញ្ជ ឹងបានខ្ុ ំរាងអ្ងាីអ្ង្កា ៗ។ 



ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈរៅពីភាសាហខមរអ្នកមងីម្ភនឈចោះភាសាអ្ីឈផសងឈទ្ៀរអ្រ?់ 

ខ៖ សអីកម៏និឈចោះហែរ។ 

ក៖ ឈវៀរណាមអ្ី? 

ខ៖ ឈវៀរណាមកអ៏្រហ់ែរ ច៎ា !  

ក៖ អ្រឈ់ចោះឈទ្? 

ខ៖ អ្រឈ់ចោះែម៉ោង! ឈបើបងបអូនខ្ុ ំឈចោះរលិែម៉ោង ហរខ្ុ ំអ្រឈ់ចោះែម៉ោង តាឈ ម្ ោះខលួនឯងមនិឈចោះសរឈសរផង អានក៏
មនិឈចោះអាន។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីអ្រធ់ាល បឈ់ៅឈរៀនអ្កខរៈកមមអ្ីឈទ្? 

ខ៖ អ្រឈ់សាោះ មនិហែរឈទ្ឈអាយឈៅឈរៀនអ្រឈ់ៅឈរៀនឈទ្ ឈៅឈរៀនអ្រម់្ភនអ្ីសីុែហែល ឈចញឈែើររកសីុរែូរមក 
ឈៅភនឈំពញរែូរអ្ញ្ជ ឹងឈៅ មនិហែលចូលសាោែម៉ោង។ 

ក៖ ឈែើយតាងំពីរូចមកែល់ែនឹង អ្នកមងីគិរថាមចិអ្រប់ានឈរៀនសូររអ្ញ្ជ ឹង? មកពមីចិបានអ្រប់ានឈរៀន
សូររតាងំពីរូចមក? 

ខ៖ មកពមីចិែូចថា មកពឈីយើងរកឈពក ឈម្ភល ោះឈែើយសាោកឈ៏យើងមនិបានចូល ឈែើយឈយើងអ្រម់្ភនលុយ
បងស់ាោអ្ីអ្ញ្ជ ឹងឈម្ភល ោះឈែើយ ខ្ុ ំបានចូលឈរៀនបានថាន កទ់្ីពីរហែរ ឈពលបងបអូនវាពិបាកអ្រម់្ភនអ្នកណាោ ំ
ឈពារ អ្រម់្ភនអ្នកណាភជួរែីភជួរអ្ឈីម្ភល ោះឈែើយឈ្បឈ់ៅ ចុោះឈគាអ្អី្រម់្ភនអ្នកណាឈមើលណា ខ្ុ ំឈ្បឈ់រៀនឈៅ 
ខ្ុ ំឈមើលឈគាឈមើលអ្ីែនឹងវញិ អ្ញ្ជ ឹងឈៅតាងំពីែនឹងមកអ្រឈ់ចោះរែូរអ្ញ្ជ ឹងឈៅ។ 

ក៖ អ្ូ៎ា! និយយអ្ញ្ជ ឹងអ្នកមងីបានធាល បឈ់រៀនររឹមថាន កទ់្ីពីរហែរ? 

ខ៖ ច៎ា ! ទ្ពីីរហែរ ប៉ោហុនតឥ ូវអាទ្ីពីរែនឹងវាឈភលចអ្ស់ ែូចថាឈយើងមនិហែលយកចិរតទុ្កោកហ់ាស់។ 

ក៖ ឈែើយោលឈៅឈរៀនថាន កទ់្ីពីរែនឹងសាោឈរៀនែនឹងឈៅណាហែរអ្នកមងី? 

ខ៖ សាោឈរៀនែនឹងឈៅនិងរសុក ឈៅឈកមងៗអ្រែ់ងឹអ្ផីងែនឹង ឈចោះហរឈៅឈរៀនែនងឹឈគនងិឯង។ 

ក៖ អ្នកមងីឈៅចឈំ ម្ ោះសាោឈរៀនហែលអ្នកមងីឈៅឈរៀនែនងឹឈទ្អ្នកមងី? ឈ ម្ ោះសាោ? 

ខ៖ អ្រស់ាា ល់ឈទ្ឥ ូវ ឈគផ្ទល ស់សាោអ្ស់។ 



ក៖ អ្ូ៎ា! សាោែនឹងឈគែូរឈ ម្ ោះអ្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ ច៎ា ! ឈគែូរឈ ម្ ោះ។ 

ក៖ ឈែើយោលអ្នកមងីអ្ុឺ! ែនឹងអ្នកមងីម្ភនមរិតភក័្កកាសនិទ្សាន លរសករៗអ្នកមងី្ឈំ ើងជាមយួគាន ឈទ្អ្នក
មងី? ម្ភនមរិតភក័្កកាមរិតអ្ី? 

ខ៖ មរិតភក័្កកាខ្ុ ំម្ភនឈរើឈៅរសុក ប៉ោុហនតឈគឈចោះអ្កសរជាងអ្ីឈទ្ៀរ។ 

ក៖ ហរសពវថ្ងៃពួកគារឈ់ៅរស់ឈរើអ្នកមងី? 

ខ៖ ឈៅរស់ ខ្ុ ឈំៅតាែនឹងអ្រហ់ែលឈចញឈែើរ។ 

ក៖ ឈៅប៉ោុនម ននកហ់ែរមរិតភក័្កកាហែលសាា ល់សនិទ្សាន លែនឹង? 

ខ៖ សនិទ្សាន លហរម្ភន កែ់នងឹ ឈែើយមនិែឹងប៉ោុនម នឈទ្ អាខលោះសាល បអ់ាខលោះអ្ីអ្ស់ឈែើយ។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងម្ភន កែ់នឹងគារឈ់ ម្ ោះអ្ីហែរអ្នកមងី? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះអ្ុឺ! ឈ ម្ ោះមោីញា៉ោ ញ់ ឈ ម្ ោះោញា៉ោ ញ់។ 

ក៖ ែនឹងឈ ម្ ោះគារត់ាងំពីរូចមក? 

ខ៖ តាងំពីរូចែម៉ោងឈៅរសកុកំឈណ្ើ រជាមយួគាន ។ 

ក៖ សពវថ្ងៃែនឹងអាសាោកទ់្ងទ្ីឈលងគារអ់្រស់ពវថ្ងៃែនឹង? 

ខ៖ ឈបើអ្រម់្ភនឈលខម្ភនអ្ផីង ថាឈៅជបួគាន ឈៅ។ 

ក៖ ហរធាល បជ់បួគាន ឈរើអ្ី? 

ខ៖ ច៎ា ! ជបួគាន  ខ្ុ ំឈៅបណុ្យឳខ្ុ ំោលចូលឆ្ន ែំនឹងឈៅជួបគាន ឈរើ ភជុហំាស់ជួបគាន ឈរើ។ 

ក៖ អ្នកមងីតាងំពីរូចរែូរែល់អាយុប៉ោុណ្ណឹ ង អ្នកមងីធាល បឈ់្វើោរង្ករអ្ីខលោះឈែើមបរីបកបមុខរបរចិញ្ច ឹមជវីរិអ្នក
មងី? 

ខ៖ រែូរមកែល់ប៉ោុណ្ណឹ ងម្ភនឈ្វើោរអ្សីុីឈ្នួលឈគ។ 



ក៖ តាងំពីរូចមកអ្នកមងីធាល បឈ់្វើអ្ីខលោះជួបរបាប?់ 

ខ៖ ម្ភនឈ្វើអ្រីគានហ់រឈ្វើសីុឈ្នួលឈគរិចរួចអ្ញ្ជ ឹង ឈអាយឈ្វើអ្ីមនិែឹងឈ្វើអ្ីផង តាងំពីរូចមកែល់ឥ ូវនូវ
ហរសីុឈ្នួលឈគ។ 

ក៖ សីុឈ្នួលឈគែនឹងឈ្វើអ្ីឈគ? 

ខ៖ ចុោះែូចថាឈៅរសុកអ្ញ្ជ ឹងោឈំពារោអំ្ីអ្ញ្ជ ឹងឈៅណា សីុឈ្នួលឈគ មកឈនោះឈយើងឈ្វើោរកនុងហាងអ្ីអ្ញ្ជ ឹ
ងឈៅ។ 

ក៖ ធាល បរ់ររុ់ររអ់្ីហែរឈរើ? 

ខ៖ មនិហែលឈទ្។ 

ក៖ ឈ្វើោរកនុងហាងែនឹងអ្នកមងីឈ្វើហផនកអ្ី? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំ្វើអានមយ័។ 

ក៖ ឈ្វើអ្នមយ័ ឈែើយសពវថ្ងៃែនឹងឈ្វើកូនោបំិរ? 

ខ៖ សពវថ្ងៃែនឹងឈ្វើអ្នមយ័ ឈ្វើអ្នមយ័ឈៅកហនលងម្ភ៉ោ ឈសទើរឈរោយឈពទ្យរសុសុឈីយើងែនឹង។ 

ក៖ តាងំពីវយ័ឈកមងរែូរែល់ឈពលឈនោះ ជីវរិរបស់អ្នកមងីម្ភនោរហរបយ៉ោ ងមចិហែរអ្នកមងី? 

ខ៖ ហរបរបួលពិបាក។ 

ក៖ ែូចថាឈៅពីរូចពិបាក រកឺច៏ស់ឈ ើងពិបាកជាង? 

ខ៖ ពរូីចពបិាកជាង ចស់ឈ ើងអ្រសូ់វពិបាកប៉ោនុម នឈទ្ ចុោះឈបើឈយើងឈៅហរភនឈំពញពិបាកអ្ី ចុោះឈបើឈៅនិង
រសុកោឈំពារោអំ្ីវាោរផុ់កោរទ់្ឹកទ្ំរាតំាបាន ឈៅពរូីចវាពិបាកជាងឥ ូវវាអ្រសូ់វពិបាកប៉ោនុម នឈទ្។ 

ក៖ ឈរើអ្នកមងីអ្ុឺ! និយយអ្ំពីមហូបអាហារវញិ ឈរើអ្នកមងីចូលចរិតមហូបអាហារហបបណាហែរ? 

ខ៖ ខ្ុមំហូបអ្កីចូ៏លចិរតហែរ ចូលចិរតោងំអ្ស់។ 

ក៖ ហរនិយយអ្ំពីមហូបសំណុ្បចិរតអ្នកមងី អ្នកមងីចូលចិរតវាែម៉ោង? 

ខ៖ ចូលចិរតសលរមជូរ ឈសាៃ ររជក។់ 



ក៖ មជូរសាចឈ់គា រ ឺសាចរ់រ?ី 

ខ៖ សាចរ់រកីប៏ាន សាចឈ់គាកប៏ាន។ 

ក៖ ឈអាយហរមជូរ? 

ខ៖ ច៎ា !  

ក៖ ឈែើយឈសាៃ ររជក?់ 

ខ៖ ឈសាល ររជក។់ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីចូលចរិតឈលងហលបងរបជារបិយឈទ្អ្នកមងី? 

ខ៖ សអីកម៏និហែលអ្រឈ់ចោះហាស់!ៗ 

ក៖ ចុោះឈពលចូលឆ្ន អំ្រឈ់ៅឈលងវរតឈលងអ្ីឈទ្? 

ខ៖ អ្រ ់ អ្រឈ់ៅឈទ្ឈៅផទោះមនិហែលឈែើរឈលងណា មនិហែលសបាយ ឈគសបាយរគបគ់ាន អ្ញ្ជ ឹងឈៅ ខ្ុ ំអ្រ់
មនិែឹងសបាយឈៅណា ឈយើងគិរឈៅសបាយឈៅឈៅហរគិរែហែល មនិែឹងសបាយឈៅណាច៎ា ! សបា
យៗអ្ស់លុយខ្ុ ំឈឃើញឈគ សបាយអ្ស់លុយែហែលអ្ញ្ជ ឹងកុសំបាយហាស់!ៗ។ 

ក៖ ឈែើយឈរើអ្នកមងីចូលចិរតឈរចៀងឈលងកំសានតឈទ្អ្នកមងី? 

ខ៖ មនិហែលឈសាោះ ឈរចៀងកម៏និហែលអាឈែើរឈលងកម៏និហែលឈសាោះ ឈបើកូនបបលួឈៅទ្ំរាោំចច់ិរតឈៅមតងឈៅ
អាែនឹងមតងែនឹង? 

ក៖ អាែនឹងឈៅណា? 

ខ៖ មខុវាងំ។ 

ក៖ អ្ូ៎ា! ឈៅឈែើរឈលង។  

ខ៖ សអីកម៏និហែលឈែើរហែរ។ 

ក៖ ឈៅកនុងរកុមរគួសាររបស់អ្នកមងីរសីម្ភននកឈ់ចោះឈលងឩបករណ៍្ឈភលងឈទ្អ្នកមងី? 

ខ៖ រគួសារខ្ុ ំហមន? 



ក៖ រគួសារអ្នកមងី។ 

ខ៖ ែុ!ឺ ែងឹអ្ី? 

ក៖ ម្ភនអ្នកណាឈចោះឈលងឩបករណ៍្ឈភលងឈទ្? 

ខ៖ អ្រម់្ភនណាឈចោះឈលងឈទ្។ 

ក៖ អ្រឈ់សាោះែម៉ោងអ្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ អ្រឈ់សាោះ ែូចថាវាោកខ់ារា៉ោអ្ូឈខ ឈរចៀងរិចរួចឈចោះខ្ុ ំឈចោះហរឈៅ ហរឥ ូវខ្ុ ំអ្រឈ់ចោះឈទ្។ 

ក៖ ឈែើយផទោះអ្នកមងីសាន កឈ់ៅសពវថ្ងៃែនងឹ ជាផទោះអ្នកមងី រអឺ្នកមងីជួលឈគ? 

ខ៖ ផទោះជួលឈគ ផទោះជួលឈគមយួហខហប៉ោរសិប ោងំទ្ឹកោងំឈភលើងចូលមយួរយ។ 

ក៖ ឈរើអ្នកមងីបានឈរៀនជំនញខលោះៗពីរកុមរគួសារមកឈទ្អ្នកមងី? ែូចជំនញោឈំពារោអំ្ីបានឈរៀនពបីា៉ោ
ម្ភ៉ោ កខ់លោះៗឈទ្? 

ខ៖ ច៎ា ! ខ្ុ ំឈចោះោឈំរើ ោឈំពារោអំ្ី ខ្ុ ំឈចោះោោំងំអ្ស់ែនឹង សទួងកខ៏្ុ ឈំចោះ ោឈំពារកខ៏្ុ ំឈចោះ ោសំហណ្ត កកខ៏្ុ ំឈចោះ
ខ្ុ ំឈចោះោងំអ្ស់។ 

ក៖ អាែនឹងអ្នកមងីឈរៀនពីឳពុកម្ភត យ រកឺ?៏ 

ខ៖ ច៎ា !  

ក៖ ចុោះឈបើសិនជាសពវថ្ងៃឈនោះ អ្នកមងីឈៅឈ្វើវាវញិឈចោះអ្រឈ់មើលឈៅ? 

ខ៖ ឈចោះឈៅវញិឈចោះ រាល់តាែងតាគារប់បលួឈៅោឈំពារ ោឈំពារែរព់បិាកទ្ំរាហំរបានសីុហាស់!ៗ 

ក៖ ឈរើអ្នកមងីអាចរបាបខ់្ុពំីឈពលហែលលំបាកបំផុរឈៅកនុងជីវរិរបស់អ្នកមងីបានឈទ្អ្នកមងី? 

ខ៖ ពិបាកវាពិបាកឈែើយ វាពិបាកឈវទ្នហមនហទ្នហាស់!ៗ 

ក៖ ឈែើយពបិាកែនឹងវាពបិាកយ៉ោ ងមចិអ្នកមងី? 

ខ៖ ពិបាកែូចថាឈយើងឈៅរសុកហរសអ្ញ្ជ ឹងឈៅ ោឈំពារោអំ្ីឈៅសអីសីុ ទ្ំរាបំានែូបបានអ្អី្ញ្ជ ឹង ោរំាមំក
ែល់ផទោះមកែល់អ្ីអ្ញ្ជ ឹងវាពិបាក ឈបើទ្ឹកឈ ើងឈទ្ៀរអ្ ុ៊ុំទូ្កែនឹងផងអ្ីផងពិបាកឈវទ្នចងង់្កប ់អាែនឹងពិបាក



អ្ញ្ជ ឹងប៉ោុណ្ណឹ ង។ ខ្ុ ំឈបាោះបងឈ់ចលោឈំពារោអំ្ីែនឹងឈៅ មកភនឈំពញសីុឈ្នួលឈគរគានឈ់បើជាងឈៅោឈំពារ 
ោឈំពារឈយើងយករគាបឈ់ពារឈៅោ ំជពំាកឈ់គឈរចើនពិបាកឈោោះបណំ្ល់ឈគឈទ្ៀរ វាអ្ញ្ជ ឹងឈយើងយកឈពារឈគ
យកមកោមំខុ ឈែើយែូចជីែូចអ្ីអ្ញ្ជ ឹងមនិជំពាកឈ់គ ែនឹងខ្ុ ំវណ្ណ័ កមតងអ្ញ្ជ ឹងឈ្បម់និបាចោ់មំនិបាចអ់្ីឈទ្ 
ោឈំពារសិរហរោកជ់ីោកអ់្ី វាមនិង្កយបានផល បានផលកយ៏កអាឈពារែនឹងសងឈគែហែលអាលុយ
ឈពារែនឹង អាណាចងោ់បំានហរោែំនងឹែរែ់នឹងយកឈៅសងឈគែហែលែនឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងែូចជាោរលំបាកែនឹងម្ភននយ័ថា ោលពីឈៅឈកមងៗអ្នកមងីពិបាកជាងឥ ូវ? 

ខ៖ ច៎ា ! ពបិាកជាងឥ ូវ ឥ ូវអ្រសូ់វពិបាកឈទ្ ពឈីកមងពបិាក ទូ្លអ្សុោបអ់្ុសឈៅលកក់ឈ៏ឃើញ ោប់
កកឈ់ៅលកក់ឈ៏ឃើញឈនោះពឈីកមង ទ្មឹឥ ូវឈទ្អ្រសូ់វពបិាក។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីឈកើរោនស់មយ័ពលពរឈទ្អ្នកមងី? 

ខ៖ ោនព់លពរែនឹងខ្ុ ំអាយុរបម្ភណ្ែបឆ់្ន ែំនឹង ឈគឈអាយឈៅោវឈមម កនុងទ្ឹកហាស់ ខ្ុ ំោន។់ 

ក៖ ឈែើយនយិយពីោលសមយ័អ្នកមងីោឈំពារែនឹង ឈែើយនងិពលពរែនងឹមយួណាពបិាកជាង? 

ខ៖ ពិបាកែូចហរគាន  ចុោះហបកអាពរឈែើយបានអ្ីែូបមនិខរំបឹងោឈំពារ។ 

ក៖ ចុោះអាពលពរវាឈអាយអ្នកមងីឈៅឈ្វើោរ? 

ខ៖ ពលពរវាឈអាយឈៅោវឈមម ររគនួ ោវឈមម ររគួននិងោបប់ហណ្ត រៗទ្ឹកឈៅ ឈែើយោវឈមម ែនឹងឈចញ
ឈៅឈយើងសទួងរសូវែ៎ា! ែនងឹអាពរហាស់!  

ក៖ សទួងអ្ីសទួងរសូវឈលើទ្ឹក? 

ខ៖ សទួងរសូវកនុងទ្ឹក ររឹមឈនោះែ៎ា! ោវឈមម ែនឹងឈៅឈយើងសទួងែនឹងអាពរ ឈែើយហបកអាពរែនឹងមក នូវហរ
ពិបាកឈវទ្នែហែលឈយើងឈ្វើរបស់អ្ីៗរបស់ឈយើង។ 

ក៖ ឈែើយឈពលហែលអ្នកមងីជួបោរលំបាកកនុងជីវរិអ្ញ្ជ ឹង ែូចជាអ្នកមងីឈ្វើោរតាងំចិរតកនុងជីវរិយ៉ោ ងមចិ
ឈែើមបយីកឈ្នោះឩបសកាែនឹង ឈែើយឈចោះហរបនតរស់ឈៅមកមុខ? 

ខ៖ តាងំចិរតឈៅថារកសីុឈៅវាមនិអ្ីឈទ្ ពីមុនឈផសងឥ ូវផសងឹអ្ញ្ជ ឹងណា ខរំបឹងឈៅឈយើងម្ភនអ្ីឈទ្ៀរឈបើមុខ
របរឈយើងម្ភនហរប៉ោុណ្ណឹ ង ឈយើងម្ភនអ្ីរកហាស់!ៗម្ភនហរប៉ោុណ្ណឹ ង។ 

ក៖ ឈឃើញអ្នកខលោះឈគជួបោរលំបាកអ្ញ្ជ ឹងឈគបាកទ់្កឹចិរតអ្ី? 



ខ៖ ខ្ុអំ្រម់្ភនបាកទ្ឹកចរិតឈទ្ឈ្វើមចិឈបើឈយើងពីមុនមកឈយើងពិបាកឈវទ្នឈែើយ ទ្ឹមឥ ូវវារាងរគានឈ់បើបនតចិ 
ខ្ុ ំមនិឈៅបាកទ្ឹកចិរតឈទ្ ឈោោះបីឈយើងអ្រម់ចិកឈ៏ោយកខ៏្ុ ំមនិបាកទ់្ឹកចិរតហែរ រកឈែើយបាកទ់្ឹកចិរតអ្រឈ់ទ្។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីែូចជាតាងំពីឈកមងរែូរែល់អាយុប៉ោុណ្ណឹ ង ឈពលណាហែលអ្នកមងីគរិថាអ្នកមងីសបាយ
ចិរតជាងឈគ? 

ខ៖ ពឈីកមងែល់ឥ ូវ? 

ក៖ បាទ្! 

ខ៖ ឥ ូវសបាយចិរតជាងពីឈកមង។ 

ក៖ មូលឈែរុអ្ីបានអ្នកមងីគិរថា ឈពលចស់ឈែើយបានសបាយចិរតជាងោលពីឈៅឈកមងៗ? 

ខ៖ មូលឈែរុែូចថា ឈយើងចយរាងរគបរ់គាន ់ អ្ុ!ឺ ចំណី្អាហារអ្ីរាងរគបរ់គានអ់្ញ្ជ ឹងណា អាែនងឹវា
សបាយចិរតជាងពីមុន ពមីុនមកែល់ផទោះសអីកអ៏្រម់្ភន សអីកអ៏្រម់្ភនអ្ញ្ជ ឹងវាពិបាកចិរតកនុងខលួន ទុ្ំរារំកឈគសីុ 
ទុ្ំរាឈំៅរកខចីបលុឈគែូបអ្ញ្ជ ឹងណាវាពបិាក ហរឥ ូវម្ភនបុលឯណា ឈយើងរកបានប៉ោុនម នទ្ិញមកខលោះឈៅ 
ទុ្កខលោះឈៅអាែនឹងវាសល់របស់ឈយើង ពីមុនវាពិបាកឥ ូវមនិសូវពិបាកប៉ោុនម នឈទ្ ម្ភ៉ោ គរួសមណាវាមនិសូវ
ពិបាកែូចមនុ។ 

ក៖ ឈពលហែលអ្នកមងីឈៅឈកមងៗ អ្នកមងីធាល បម់្ភនបណំ្ងរបាថាន កនុងចិរតឈទ្អ្នកមងី? បំណ្ងរបាថាន ចងប់ាន
អ្ី? ចងឈ់្វើអ្ោីលពីរូចៗ? 

ខ៖ ោលពីឈកមងខ្ុ ំរបាថាន ថា រកសាា ល់ឈែើយឈៅហរម្ភនមនិោនស់ាា ល់ចងប់ានម្ភនហាស់!ៗ ឈរពាោះអ្ីរកខ្ុ ំ
ធាល បឈ់ែើយឈៅម្ភនមនិោនប់ាន ឈបើម្ភនអ្រែម៉ោង។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងអ្នកមងីគិរថា បំណ្ងរបាថាន ហែលអ្នកមងីចងប់ានែនឹងវាបានែូចបំណ្ង រកឺឈ៏ៅឈទ្សពវថ្ងៃ
ែនឹង? 

ខ៖ ឈៅឈទ្មនិោនប់ានឈទ្ របាថាន អ្រោ់នប់ានហាស់!ៗ ខំរកសីុឈអាយបានឥ ូវមនិោនប់ានែឹងមចិ មនិ
ោនប់ានអ្ីផង។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីគិរថាបំណ្ងែនឹងបានសំឈរចឈទ្ឈមើលឈៅ? 

ខ៖ អ្រែ់ឹងបានសំឈរច រមឺនិបានសំឈរចឈៅមុខឈទ្ៀរ ថាបានសំឈរចឈៅខាល ចល៎ាមនិបានសំឈរច។ 



ក៖ ថ្ងៃណាមយួអ្នកមងីររូវខារា៉ោបាវអាមយួរយោនែនឹង! 

ខ៖ ហាស់!ៗ ខ្ុ ំខាល ចថាផឹកខារា៉ោបាវឈៅឈកើរទ្ឹកឈនមហផអម អ្ញ្ជ ឹងឈៅអ្រច់ងែូ់ប។ 

ក៖ អាែនឹងវាឈៅតាមសុខភាពឈយើងហែរអ្នកមងី។ 

ខ៖ ច៎ា ! ឥ ូវអាខារា៉ោបាវអាកំប៉ោុងឈខៀវមយួរយោន មនិោកហ់ប៉ោរសិបោនែូចមុនឈទ្មយួរយ។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងកមួយសងឃមឹថា បំណ្ងរបាថាន របស់អ្នកមងីថ្ងៃអ្នគរោ់ល យជាោរពិរ។ 

ខ៖ ច៎ា ! ឈអាយបានោល យជាោរពិរហាស់!ៗ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីសពវថ្ងៃអ្នកមងីម្ភនកូនប៉ោុនម ននកហ់ែរអ្នកមងី? 

ខ៖ កូនខ្ុ ំហមន? 

ក៖ កូនបឈងាើរ? 

ខ៖ កូនខ្ុ ំអ្រម់្ភនឈសាោះ ទ្ឈទ្។ 

ក៖ ចុោះបានឈរៀបោរជាមយួឈោកពូ? 

ខ៖ អ្រ ់កូនបតីមុនកអ៏្រម់្ភនហែរែឹងមចិ ចងប់ានហែរហរអ្រម់្ភន។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងែូចជាសពវថ្ងៃែនឹងអ្នកមងីរស់ឈៅកនុងផទោះឈនោះម្ភនគាន ប៉ោុនម ននកហ់ែរ? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំៅរបានំក ់ច៎ា ! 

ក៖ រគួសារ រកឺ?៏ 

ខ៖ របារំគសួារអ្ី ពីររគសួារ ខ្ុ ំបីនក ់ឈគឈនោះពីរនកអ់្ញ្ជ ឹងឈៅណា។ 

ក៖ អ្នកមងីឈបើសិនជា អ្នកមងីម្ភនែបំូនម នហែលចងហ់ផតផ្ទត ឈំៅោនស់ាចញ់ារិ កូនឈៅជំននឈ់រោយៗ អ្នក
មងីចងផ់តល់ែំបូនម នអ្ីខលោះែល់ពួកគារ?់ 

ខ៖ ឈអាយឈ្វើលអកុំឈអាយឈ្វើអារកកឈ់ៅមខុឈទ្ៀរ ឈអាយបានលអៗឈៅមុខ ឈមើលឈគឈមើលឯងកុឈំអាយឈ្វើអ្ឈំពើ
អារកកវ់ាពិបាកណាស់ ឈ្វើអ្ំឈពើលអៗោកឈ់គឈៅ រាល់ែងខ្ុ ំរបឈៅកូនខ្ុ ំថាឈ្វើលអៗឈៅ បារស់អីកឈ៏ោយអ្ីក៏
ឈោយកុំថា កុឈំចកុំសតីឈៅឈអាយឈសៃៀមៗឈៅ របស់ែនងឹឈយើងរកបានឈទ្។ 



ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងែូចជាចំឈពាោះកូន នងិឈៅៗរបស់អ្នកមងីរូចៗអ្ញ្ជ ឹង អ្នកមងីគិរថាចងឈ់អាយពួកគារ់
បានោរទ្ទ្លួោរសិកាកំររិណាហែរអ្នកមងី? 

ខ៖ ករំរិឈអាយែល់បាកឈ់អាយចប ់បាក ុ់បឈៅហាស់!ៗ 

ក៖ ឈៅឈលើែនឹងឈទ្ៀរោរឈរៀនសូររបាក ុ់បរករបាកច់ំណូ្លមនិោនប់ានឈទ្? 

ខ៖ ឈអាយបានឈលើៗែនងឹឈៅឈទ្ៀរឈៅ ែល់ថាន កឈ់អាយវាបានឈ្វើោរង្ករ្ំែ ំ ែូចកូនពីមងីខ្ុ ំឈអាយបានឈ្វើ
ោរ្ំែំឈៅ កុឈំអាយោរង្កររូចោបអ្យី៉ោ ប។់ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីរវាងោរឈ្វើោរង្ករ នងិអ្នករកសីុអ្នកមងីចងឈ់អាយកូនកមួយឈ្វើមយួណាជាងអ្នកមងី? 

ខ៖ អ្នករកសីុ។ 

ក៖ ោរឈ្វើោរង្ករ និងរកសីុអ្នកមងីចងឈ់អាយពួកគារឈ់្វើមយួណាជាង? 

ខ៖ ឈែើររកសីុ ោរង្ករែរណ់ាស់ រកសីុ្ំែំហាស់ែូចឈែើរជួញែូរ។ 

ក៖ មចិបានោរង្ករែរ?់ ឈែើយរកសីុលអជាង? 

ខ៖  គិរសពវៗ ឈៅរកសីុ នងិោរង្ករែូចគាន របហែលគាន ពីរែនឹង។ 

ក៖ ហរចិរតអ្នកមងីគិរថាមយួណាលអជាងមយួណាកនុងចិរតអ្នកមងី? 

ខ៖ កនុងចិរតខ្ុ  ំខ្ុ ំគិរថាឈបើរកសីុលអជាង។ 

ក៖ អ្នកមងីឈឃើញចំនុចណាបានថា? 

ខ៖ ឈបើឈយើងមនិឈែើររកបានអ្ី ែឈ៏យើងខំរបឹងឈែើររកោរង្ករឈ្វើបានបាន ចហំរឈយើងឈចោះរំរោិះកនុងខលួនអាែនឹង
ឈយើងបានោរង្ករ្ំែំឈៅណា ឈបើឈយើងឈរៀនបានរិចរួចវាមនិបានោរង្ករ្ំែឈំទ្ ែត៏ាឈយើងឈចោះបានបានោរ 
ង្ករ្ំែំ ែនងឹមកពឈីយើងោលៈឈទ្សៈែឈ៏យើងឈចោះរគានឈ់បើបានឈយើងម្ភនោរង្ករឈចោះហរឈៅមុខឈែើយ ឈបើ
ឈយើងថាឈបើអ្រឈ់ចោះែូចខ្ុ ំអ្ញ្ជ ឹង ោរង្ករអ្ីោរង្ករកំបុចិកំប៉ោករ់ចិរចួែនឹងបានអ្។ី 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងែូចជាតាមរយៈអ្នកមងីសឈងារសពវថ្ងៃែនឹង អ្នកម្ភនជវីភាព្ូរធា អ្នកឈ្វើោរ រអឺ្នករកសីុ? តាម
អ្នកមងីសឈងារឈមើលកនុងសងាមឈយើងសពវថ្ងៃ? 



ខ៖ អ្នករកសីុវាបានរគានឈ់បើជាង អ្នករកសីុវាបានជាង ឈបើថាោរង្ករអ្នករកសីុឈមើលឈៅែូចហរគាន  វាម្ភនែូច
ហរគាន  ឈមើលគរិឈៅវាមនិខុសគាន ឈទ្ ែូចហរគាន ។ 

ក៖ បាទ្!ៗ អ្នកមងី។  

ខ៖ ឈមើលអ្នករកសីុវាបានោរង្ករឈរៅរចស់ឈៅវាបានឈចោះហររកឈៅ អាឈយើងោរង្ករោមោរឈអាយឈយើងឈែើរ
រកសីុកំបុិចកបំ៉ោុកអ្ញ្ជ ឹងឈៅតាប៉ោុណ្ណឹ ងម្ភនអ្ីឈទ្ ឈរៀនបានអ្នកឈ្វើោរឈៅអាែនឹងបានឈ្វើោរ្ែំំឈៅ។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងែូចជា សំរាបក់ិចចសម្ភា សយបឈ់នោះម្ភនហរប៉ោណុ្ណឹ ងអ្នកមងី។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយកមួយសូមអ្រគុណ្អ្នកមងីឈរចើន ហែលបានផតល់ឈពលឈវោ ឈែើយនិងផតល់កចិចសម្ភា សឈនោះឈអា
យកមួយ ឈែើយមុននឹងបញ្ចបរ់បហែលកមួយ សំងររបូអ្នកមងីមយួប៉ោុសតិ៍ទុ្កអ្នកមងី។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈរើអ្នកមងីអ្នុញ្ញា រឈអាយកមួយឈ្វើោរោករ់បូងរ ឈែើយនងិបទ្សម្ភា សឈនោះឈៅឈលើឈគែទ្ំពរ័ របស់
សាកលវទិ្ាល័យ Brigham Young បានហែររឈឺទ្? 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ កមួយែងឹថាកិចចសម្ភា សឈនោះនឹងរបោនពរ នងិផតល់ពរជយ័ែល់រកុមរគួសាររបស់អ្នកមងី ជាពិឈសស
យ៉ោ ងឈហាចណាស់កគ៏ារប់ានែឹងពរីបវរតិរបស់អ្នកមងី ថាអ្នកមងីបានរស ូអ្វីខលោះឈែើមបែូីចជារស់ឈរៀនម្ភន 
ជីវរិឈែើមបជីយួ ែល់រកុមរគួសារ ឈែើយទ្ីពីឈអាយពួកគារែ់ឹងថាអ្នកមងីម្ភនបំណ្ងរបាថាន ចងឈ់អាយរកុម
រគួសាររបស់អ្នកមងីម្ភនជីវភាព្ូរធា ម្ភនោរឈរៀនសូររខពស់ ម្ភនោរង្កររកឺម៏្ភនោរជញួែូរឈអាយលអ មនិ
ចងឈ់អាយែូចអ្នកមងីពីសមយ័ពីឈែើម។ 

ខ៖ ច៎ា ! ពឈីែើមពិបាកណាស់។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងកមួយម្ភនហរប៉ោុណ្ណឹ ង សូមជំរាបោសិនឈែើយអ្នកមងី។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

 



(ោរសហងខបពខី្ុ ំបាទ្ សីហា ខ្ុ ំែឹងថាអ្វីោងំអ្ស់ហែលអ្នកមងី ឈបា៉ោ រ សុទ្ធ បានហចកចយជាមយួខ្ុ ំបាទ្ គឺ
ជាោរពិរហែលបានឈកើរឈ ើងកនុងឆ្កជីវរិរបស់អ្នកមងីហមន។ ខ្ុ ំពរិជាម្ភនអារមមណ៍្កតុកកតួលឈៅឈពល
បានែឹងជីវរបវរតិែក៏ំសររ់បស់អ្នកមងី ជាពិឈសសឈៅឈពលហែលខ្ុ ំបានែឹងថា អ្នកមងីបានរស ូតាងំពីជីវរិ
កុម្ភរភាពរែូរែល់ម្ភនអាយុែល់វយ័ជំនស់។ ប៉ោហុនតឈោោះបីជាអ្នកមងីបានជបួនូវឈរឿងពិបាកៗែឈ៏រចើនកនុង
ជីវរិកព៏ិរហមន ហរអ្នកមងីមនិហែលរាងយនូវឈរឿងោងំអ្ស់ឈនោះហែរ គអឺ្នកមងីជនំោះឈលើវារគបឈ់ពលឈវោោងំ
អ្ស់។ ឈែើយម្ភនឈរឿងមយួឈទ្ៀរហែលឈ្វើឲខ្ុ ំបាទ្ ម្ភនឈសចកតីអ្ណំ្រចំឈពាោះអ្នកមងីឈនោះ គ ឺ អ្នកមងីម្ភន
ជីវភាពរបឈសើរជាងមុបនតចិ ឈែើយជាពិឈសសអ្នកមងីរកបានបតីម្ភន ក ់ ហែលគារស់ពវថ្ងៃគឺជាសម្ភជិកថ្ន
សាសនចរកថ្នរពោះឈយស ូ វរគីសទ ថ្នពួកបរសុិទ្ធថ្ងៃចុងឈរោយ ឈែើយអ្នកមងីពរិជាសបាយចិរតហែលបាន
ចបថ់្ែគូរជីវរិជាមយួឈោកពូណាស់។) 

 

 

 

 

 

 


