
ការសម្ភា សរបស ់ងួន វននី 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហែម សីហា ខ៖ អ្នកររវូបានសម្ភា សឈ ម្ ោះ ងួន វនន ី

ក៖ ជំរាបសួរម្ភ៉ា ក!់ 

ខ៖ ច៎! ជំរាបសួរកូន! 

ក៖ ខ្ុ ំបានឈ ម្ ោះ ហែម សីហា ឈែើយររូវនងិថ្ងងទី ២៣ ថ្ងង ចន័ទ ហខ ៧ ឆ្ន  ំ២០១៨។ ខ្ុ ំនឹងឈ្វើបទសម្ភា រ
ម្ភ៉ា ករ់បស់ខ្ុ  ំ ហដលទីតងំហដលខ្ុ ំសម្ភា សែនឹង គឈឺៅផទោះឈលខ ២៦៤ ផលូវ ១៥ ភូម ិ សំបរូ សង្កា រ ់ ដឈង្កា រ 
ខណ្ឌ  ដឈង្កា រ ឈៅកនុងរាជធានីភនឈំពញ។ អ្ញ្ជ ឹងអ្រឈ់ោសម្ភ៉ា កខ់្ុ ំនឹងចបឈ់ផតើមសម្ភា សម្ភ៉ា កឈ់ែើយណា!  

ខ៖ ច៎! 

ក៖ អ្រឈ់ោសម្ភ៉ា កឈ់ ម្ ោះរបស់ម្ភ៉ា កព់រិរបាកដ តមអ្រតសញ្ញា ណ្បនម្ភ៉ា កឈ់ ម្ ោះអ្ីហដរ? 

ខ៖ ងួន វនន ី

ក៖ ងនួ វននី ឈែើយម្ភ៉ា កម់្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈរៅឈទ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ ឈ ម្ ោះនីែនឹង។ 

ក៖ អ្រម់្ភនឈគដាកឈ់ ម្ ោះឈរៅឲម្ភ៉ា កឈ់ទន!៎ 

ខ៖ អ្រឈ់ទ! 

ក៖ ឈែើយសពវថ្ងងែនឹងម្ភ៉ា កម់្ភនអាយុប៉ាុន្មម នឆ្ន ឈំែើយម្ភ៉ា ក?់ អាយុប៉ាុន្មម នរបហែលៗ? ម្ភ៉ា កឈ់កើរឈៅឆ្ន ំ
ណា? 

ខ៖ ឆ្ន  ំ១៩៦៨។ 

ក៖ ឆ្ន  ំ១៩៦៨ ឈែើយម្ភ៉ា កម់្ភនចថំ្ងងហខឆ្ន កំំឈណ្ើ រខលួនឯងឈទ? 

ខ៖ ម្ភនឈរើ ថ្ងង ១ ហខ ១០។ 

ក៖ ថ្ងង ១ ហខ ១០ ឆ្ន  ំ១៩៦៨។ ឈែើយឈបើគិរជាឆ្ន ចំន័ទគរិម្ភ៉ា កឈ់កើរឈៅឆ្ន អំ្ីហដរ?សរវ? 



ខ៖ ឆ្ន  ំឈរាង។ 

ក៖ ឆ្ន  ំឈរាង សរវពស់អ្មី្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ អ្រឈ់ទន្មគ ឈរាងឈគឈៅន្មគ។ 

ក៖ អ្ូ!៎ ន្មគ។ ឈែើយម្ភ៉ា កម់្ភនទីកហនលងកំឈណ្ើ រឈៅឈខរតណា? រសុកណា? ភមូ ិណាហដរម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ អ្ូ!៎ ដត៏ឈមើលអ្រតសញ្ញា ណ្បន ឈៅឈខរត? 

ក៖ ឈខរតកណាត ល? 

ខ៖ កពុំងលួង ឈខរតកណាត ល? សអី! ឃុំ ពញ៉ា លឺ ឈខរត កណាត ល។ 

ក៖ ឃុំ ពញ៉ា លឺ ឈខរត កណាត ល ឈែើយម្ភ៉ា កម់្ភនបងបអូនប៉ាុន្មម នអ្នកហដរម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ ៨ ន្មក។់ 

ក៖ ៨ ន្មក។់ ឈែើយម្ភ៉ា កជ់ាកូនទីប៉ាុន្មម នហដរឈៅកនុងរកុមរគួសារ? 

ខ៖ ទ ី៥។ 

ក៖ ម្ភ៉ា កឈ់ៅចឈំ ម្ ោះបងបអូនរបស់ម្ភ៉ា កោ់ងំអ្ស់ឈទម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ ច!ំ 

ក៖ សូមម្ភ៉ា កជ់ួយ របាបឈ់ ម្ ោះពួកគារម់តងមយួៗ? 

ខ៖ បងរសីទ១ី ងួន សារ ីបងរសីទី២ ងួន សាឈរឿន បងរបុសទី៣ ណុ្ប សារនិ បងរសីទ៤ី ងួន សាឈរ ៉ារ 
និង របូម្ភ៉ា កទ់៥ី ងួន វនន ីបអូនរបុសទ៦ី ងនួ វានឌ់ ីបអូនរសីទី៧ ងួន វណាា  និង បអូនរបុសឈៅឈគ ងួន វន្មា ។ 

ក៖ ឈែើយម្ភ៉ា កឈ់ៅចសំាចឈ់រឿងខលោះៗអ្ំពពីួកគារក់ាលពីម្ភ៉ា កឈ់ៅឈកមងៗឈទម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ បងបអូន? 

ក៖ បាទ! ឈពលហដលម្ភ៉ា ករ់ស់ឈៅជាមយួពួកគារ។់ ម្ភនចសំាចឈ់រឿងណាហដលម្ភ៉ា កគ់ួរឲចងច?ំ 

ខ៖ ច!ំ  



ក៖ គរួឲចងចរំគាហដលឈៅជាមយួពួកគារ!់ 

ខ៖ ឈៅជាមយួបងបអូនែនងឹអ្ី? 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈៅចឈំរើ! 

ក៖ ម្ភ៉ា កអ់ាចនិយាយសាចឈ់រឿងខលោះៗឈពលឈៅជាមយួពួកគារប់ានឈទ? 

ខ៖ ឈៅកាលអាពរ និយាយកាលឈៅអាពរអ្ី? 

ក៖ និយាយសាចឈ់រឿងជាអ្នុសាវរយីឈ៍ពលឈៅជាមយួគាន ? 

ខ៖ ឈពលឈៅជាមយួគាន ឈ្វើការជុំគាន  ឈ្វើជាងម្ភសជាមយួគាន  ជាងទរ័ឈៅជាមយួបា៉ា ម្ភ៉ា កក់ាលឈៅរូច។ 

ក៖ ឈពលឈៅឈកមងៗម្ភ៉ា កឈ់ៅជុំជាមយួបងបអូនអាយុប៉ានុ្មម នហដរបានហបកពីពួកគារ?់ 

ខ៖ ហបកឈៅរូចែនឹងអ្ី? 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈៅដល់តម្ភនរគួសារ។ 

ក៖ អ្!៎ តម្ភនរគួសារ។  

ខ៖ បានហបក! 

ក៖ បានហបក! បាទ!ៗ អ្រគុណ្ឈរចើនម្ភ៉ា ក។់ អ្ញ្ជ ឹងឈពលហដលឈៅជាមយួពួកគារក់ាលពីឈៅឈកមងៗែនឹង 
ម្ភ៉ា កចូ់លចិរតឈ្វើអ្វីខលោះជាមយួពួកគារ?់ 

ខ៖ ម្ភ៉ា ក!់ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ការង្ករផទោះ និង អ្ងគុយឈ្វើជាងឈពលយប ់ជាងម្ភសែនឹងណា!  

ក៖ ដូចជាឈៅជុំគាន អ្ី ធាល បឈ់្វើកមមវ ិ្ ីអ្សីបាយ រកឺ៏្ មមតចូលចរិតឈលងអ្ីជាមយួគាន ឈពលឈៅជុំគាន អ្ញ្ជ ឹង? 



ខ៖ ឈពលែនងឹ្មមតអ្រហ់ដលឈ្វើកមមវ ិ្ អី្ីផង។ 

ក៖ អ្រម់្ភនហដលឈលងឈសើចអ្ីជាមយួគាន អ្ីអ្រឈ់ទ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ! ម្ភនហរឈចញឈដើរឈលងជាមយួគាន ម្ភន។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្រគុណ្ឈរចើន។ ឈរើឈៅឈពលឈនោះពួកគារោ់ងំអ្ស់គាន រស់ឈៅកហនលងណា? ឈែើយពួកគារឈ់្វើ
ការង្ករអ្ីខលោះហដរម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ ពកួគារម់្ភនបងរបុសឈៅឈ្វើការឈៅបាវរិ។ 

ក៖ ែនឹងបង្ំឈគម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ អ្រឈ់ទ ែនឹងបងទី៣ បងរបុស។ 

ក៖ គាររ់ស់ឈៅបាវរិែនឹង? 

ខ៖ បាវរិ ឈ្វើការឈៅបាវរិ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ចុោះអ្នកខលោះឈទៀរម្ភ៉ា ក?់ គាររ់ស់ឈៅណា? ឈ្វើការង្ករអ្ីហដរ? 

ខ៖ បងរសីទ១ី ទី២ និងបអូនរបុសឈៅ នងិ បងរសីទ៤ីឈៅជុំគាន ឈៅសំណ្ង១់២។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ លកក់ាឈែវ។ 

ក៖ គារល់កឥ់វា៉ា នច់បែ់យួ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ លកក់ាឈែវ អ្រម់្ភនលកច់បែ់ួយឈទ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ ឈែើយម្ភនពកួគារឈ់ៅណាឈទៀរឈទម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ ម្ភនបអូនរសីឈៅឈៅផារងមី លកក់ាឈែវហដរបអូនរសីឈៅ។ 

ក៖ អ្!៎ៗ។ 

ខ៖ នងិបអូនរបុសទី៦ឈៅតឈមម ឈ្វើការ។ 



ក៖ គារឈ់្វើការអ្ីហដរម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ អ្រដ់ឹងឈ្វើការអ្ី! 

ក៖ ប៉ាហុនតខាងរាជការម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ រាជការ ឈបើអ្រហ់ដរសួរផង! 

ក៖ បាទ! ម្ភ៉ា ក។់ ឈរើម្ភត យម្ភ៉ា កម់្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ ណ្ប ់ណ្ន។ 

ក៖ ចុោះឪពុកវញិម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ ងនួ ឌបឹ។  

ក៖ ឈរើសពវថ្ងងពួកគារឈ់ៅរស់ រកឺប៏ារប់ងជ់ីវរិអ្ស់ឈែើយ? 

ខ៖ ពកួគារស់ាល បឈ់ែើយ។ 

ក៖ ពកួគារស់ាល បឈ់ៅអាយុប៉ាុន្មម នហដរម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ ម្ភត យចរិជាងឈែើយចរិមយួចិរពរី ម្ភត យសាល ប ់ឪពុកសាល បែុ់កជាង។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ ម្ភ៉ា កឈ់ៅចអំ្ពំីឆ្ន កំំឈណ្ើ ររបស់ពួកគារឈ់ទ? 

ខ៖ ម្ភនឈៅខាងបងរសីគារម់្ភនគរ។់ 

ក៖ ហរម្ភ៉ា កអ់្រច់ឈំទអ្ី? 

ខ៖ អ្រច់ឈំទ។ 

ក៖ ោងំឪពុកោងំម្ភត យអ្រច់?ំ 

ខ៖ អ្រច់ោំងំអ្ស់។ បងរសីគារច់គំារក់ានរ់កដាសសាន មរបស់ឪពុកម្ភត យ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។  

ខ៖ ម្ភ៉ា កអ់្រប់ានច។ំ 



ក៖ ឈែើយម្ភ៉ា កម់្ភនដឹងថា ពួកគារឈ់កើរឈៅឆ្ន ណំាឈទម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ កអ៏្រច់ហំដរម្ភនហរបងរសីចោំងំអ្ស់ គារគ់រម់្ភន ម្ភ៉ា កអ់្រច់ឈំទ ឈររោះម្ភ៉ា កម់្ភនរគួសារម្ភ៉ា កឈ់ដើរ
ឈចញមកអ្រឈ់ៅហកបរគារផ់ង។ 

ក៖ ភាគឈរចើនហខមរឈយើងគអឺ្រច់ ំអ្រដ់ងឹជាមូលឈែរុឈគឲឈ្វើមយួែនឹងទុក។ 

ខ៖ ឈររោះអ្មី្ភនរគួសារហបកឈែើយម្ភនហរបងរសីឈៅឈកៀកគារដ់ឹងច។ំ 

ក៖ ឈែើយម្ភ៉ា កដ់ឹងថាឪពុកម្ភត យរបស់ម្ភ៉ា កែ់នឹង គារម់្ភនទីកហនលងកំឈណ្ើ រឈៅណាហដរ? 

ខ៖ ឈៅកំពងលួ់ង ឈខរត កណាត ល។ 

ក៖ កពំងលួ់ងឈខរតកណាត ល ោងំពីរន្មកែ់ម៉ាង? 

ខ៖ ោងំពីរន្មកែ់ម៉ាងឈខរតជាមយួគាន ។ 

ក៖ កពំងលួ់ងឃុំ? 

ខ៖ រសុក កពំងលួ់ង រសុកឈទ។ 

ក៖ រសុក កពំងលូ់ង ឈខរត កណាត ល។ ឈរើម្ភ៉ា កម់្ភនដឹងថាឈពលហដលអ្ុឺ! ឪពុកម្ភ៉ា កគ់ារឈ់ៅរស់ែនឹង គារ់
របកបមុខរបរចិញ្ច ឹមជីវរិអ្វីហដរម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ ជាងម្ភស។ 

ក៖ ជាងម្ភស។ ចុោះគារជ់ាមនុសសហបបណាហដរម្ភ៉ា ក?់ គារស់លូរ រកឺឈ៏លងឈសើចឈរចើន? 

ខ៖ គារម់និសូវឈលងឈសើចឈរចើនឈទ មនុសសគារអ់្ុ!ឺ ឈសងៀមសាង រ។់ 

ក៖ គារស់លូរអ្ញ្ជ ឹង! 

ខ៖ អ្រអ់្ីឈទគារស់លូរ គារចូ់លចិរតឈសងៀមសាង រ។់ 

ក៖ ចុោះម្ភត យរបស់ម្ភ៉ា កឈ់ពលហដលគារឈ់ៅរស់គាររ់បកបមុខរបរអ្ហីដរ? 

ខ៖ ជាងម្ភសហដរ។ 



ក៖ ឈ្វើជាងម្ភសោងំពីរ។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយឈ្វើជាងម្ភសោងំពីរន្មក។់ 

ក៖ ឈែើយគារជ់ាមនុសសហបបណាហដរម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ គារជ់ាមនុសស!!! 

ក៖ ឈរចៀងអ្ី? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ! គារជ់ាមនុសសចូលចិរតឈ្វើបុណ្យឲមនុសសរកៗ។ 

ក៖ ឈ្វើបុណ្យ! 

ខ៖ ម្ភ៉ា កែ់នងឹណាឈ្វើបុណ្យឲមនុសសរកៗ។ 

ក៖ គារអ់្រចូ់លចិរតឈដើរឈលងអ្ីឈទម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ ចូលចិរតឈដើរឈលង គារប់ានឈដើរឈលងដល់ឈពលគារច់ស់ឈៅកូន្ំៗឈទ។ កូនឈៅឈកមងគារអ់្រសូ់វបាន
ឈដើរឈលងឈទគាររ់ក។ 

ក៖ បាទ!ៗ ម្ភ៉ា ក។់ 

ខ៖ ឈដើរឈលងបានហរឈពលកូន្ំៗហដរម្ភនរគួសារ។ 

ក៖ ឈរើម្ភ៉ា កឈ់ៅចសំាចឈ់រឿងខលោះៗពីពកួគារោ់ងំពីរឈទម្ភ៉ា ក?់ ដូចជាសាចឈ់រឿងឈពលម្ភ៉ា កប់ានរស់ឈៅជាមយួ
គារែ់នឹង គួរឲចងចកំនុងរគាណាមយួកំឡុងឈពលឈយើងរស់ឈៅជាមយួបា៉ា ម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ ចងចឈំរឿងដូចជាមចិឈទ? 

ក៖ ដូចខលោះឈពលម្ភ៉ា ករ់ស់ឈៅជាមយួគារែ់នឹងម្ភនរគាមយួ សកមមភាពអ្ីមយួគារឈ់្វើមកឈលើឈយើងហរ
សកមមភាពែនឹង វាដិរកនុងអារមមណ៍្ឈយើង ចិរតគំនរិឈយើងឈ្វើឲឈយើងឈភលចអ្រប់ាន។ អាែនងឹឈគឈៅសាចឈ់រឿង
ហដលឈយើងជាអានុសាវរយីក៍ាលឈយើងឈៅជាមយួគារ ់ឈបើម្ភ៉ា កអ់្រម់្ភនអ្រអ់្ីឈទ។ 

ខ៖ អ្រម់្ភន ឈររោះអ្ីជាបរ់កសីុឈៅកនុងផទោះោងំអ្ស់គាន ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ម្ភ៉ា ក។់ 



ខ៖ អ្រហ់ដលឈ្វើកមមវ ី្ ីអ្ីោងំអ្ស់ គិរហររកសីុ។ 

ក៖ ឈរើឪពុកម្ភត យរបស់ម្ភ៉ា កធ់ាល បរ់បាបព់ជីីវរិរបស់ពួកគារក់ាលពីគារឈ់ៅឈកមងៗរបាបម់្ភ៉ា កឈ់ទ? គារធ់ាល ប់
និយាយឈរឿងអ្ីខលោះហដរ? 

ខ៖ ធាល ប។់ 

ក៖ ម្ភ៉ា កជ់ួយ របាបខ់លោះៗ? 

ខ៖ ម្ភត យរបស់ម្ភ៉ា កធ់ាល បន់ិយាយថា គារត់ងំពីរូចគាររ់ក រគសួារគាររ់កឈទឪពុកម្ភត យគារច់ិញ្ច ឹមរជកូ 
ឈែើយឈៅយាយតរបស់ម្ភ៉ា កែ់នឹង គារឈ់ៅសទូចអ្ ុ៊ុំទូកតមសទឹងណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ ម្ភ៉ា ក។់  

ខ៖ សទូចររីរកររី យាយរបស់ម្ភ៉ា កែ់នឹងឈដើរលកនុ់លំកអ់្ីឈៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ម្ភ៉ា ក។់ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ចងឹម្ភ៉ា កច់បំានហរប៉ាណុ្ាឹ ងឈទ។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយលឺគារន់ិយាយហរប៉ាុណ្ាឹ ង។ 

ក៖ ចុោះបា៉ា អ្រធ់ាល បន់ិយាយរបាបឈ់ទបា៉ា របស់ម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ បា៉ា ម្ភនធាល បគ់ារឈ់្វើខាងជាងម្ភសជាងទងែនឹងណាស់ ឈែើយគារឈ់ដើរឈលងអ្ីរិចរូចែនឹងណាស់។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ ចុោះម្ភ៉ា កឈ់ៅអ្ុឺ! ចងចឈំ ម្ ោះជីដូនជតីរបស់ហដរឬឈទ? ជីដូនជតីោងំម្ភត យ ជីដូនជីតោងំ
ឪពុក? ម្ភ៉ា កម់្ភនឈៅចឈំ ម្ ោះពួកគារឈ់ទ? 

ខ៖ ច!ំ ឈររោះឈ ម្ ោះពួកគារ់្ ងន។់ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងពកួគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្ីខលោះម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ គារដ់ាកឈ់ ម្ ោះមនិហមនហខមរផងែនឹង! 

ក៖ ែនឹងៗឈ ម្ ោះអ្ីកឈ៏ដាយម្ភ៉ា ក?់ 



ខ៖ ជដូីនខាងម្ភត យម្ភ៉ា កែ់នឹង គារឈ់ ម្ ោះ ឈវៀង ្នី ឺឈបើឪពុក ឈដ យា៉ា ងឈអ្ៀង។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ ែនឹងខាងណា? 

ខ៖ ែនងឹជីតខាងម្ភត យ។  

ក៖ ចុោះខាងឪពុកវញិម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ ខាងឪពុកែនឹង ឈបើជតីខាងឪពុកែនឹងឈ ម្ ោះ ែ័រ យា៉ា ងដាយ ឈបើជដូីនអ្ុ!ឺ សអី? ឈវៀន ្នីឺ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ម្ភ៉ា ក។់ ចុោះម្ភ៉ា កម់្ភនដឹងថាជីដូនជីតពកួគារឈ់កើរឈៅឆ្ន ណំាហដរម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ អ្រដ់ឹងឈទ។ 

ក៖ ចុោះរសុកកំឈណ្ើ រពួកគារឈ់ៅណាហដរ? 

ខ៖ ឈៅកំពងលួ់ងដូចគាន ។ 

ក៖ អ្!៎ រសុក កំពងលួ់ងឈខរត កណាត ល។ 

ខ៖ ឈខរត កណាត លឈៅជាមយួគាន ែនឹង។ 

ក៖ ចុោះម្ភ៉ា កធ់ាល បដ់ឹងពីឈរឿងរបស់ពួកគារខ់លោះៗឈទ ដូចជាឪពុកម្ភត យម្ភ៉ា កធ់ាល បន់ិយាយឈរឿងជីដូនជីតឲម្ភ៉ា ក់
សាត បខ់លោះឈទ? 

ខ៖ អ្រ ់ដូចអ្រន់ិយាយផង។  

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្រធ់ាល បឈ់សាោះអ្ញ្ជ ឹង។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងម្ភ៉ា កអ់្រសូ់វដងឹពីជីដូនជីតហដរ។ 

ខ៖ អ្រសូ់វដងឹ។ 

ក៖ អ្ុ!ឺ ចុោះម្ភ៉ា កម់ករស់ឈៅភនឈំពញែនឹង រយៈឈពលយូរប៉ាុណាា ឈែើយម្ភ៉ា ក?់ ពីឆ្ន ណំាហដរ? 

ខ៖ ម្ភ៉ា កឈ់ៅតងំពីរូចដល់ហបកអាពរែនឹងឈរើ។ 



ក៖ ហររសុកកំឈណ្ើ រឈៅរសុកកណាត ល មកឈៅភនឈំពញមកឈៅផារងមី? 

ខ៖ អ្ូ!៎ ឈៅផារងមីឆ្ន  ំ៨០ (១៩៨០)។ 

ក៖ ឆ្ន ៨ំ០។ ចុោះម្ភនសាចញ់រិដឈ៏ៅឈទៀរហដលរស់ឈៅឈរៅរបឈទសឈទម្ភ៉ា ក?់ ឈរៅពីរបឈទសហខមរ? 

ខ៖ ម្ភនបអូនជីដូនមយួ នងិម្ភត យមងីឈៅបារាងំខាងឪពុក។ 

ក៖ ចុោះម្ភនឈៅរបឈទសណាឈទៀរឈទម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ អ្រម់្ភនហរពីរែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្រគុណ្ឈរចើន។ 

ខ៖ ជដូីនមយួឈៅអាឈមរកិ។ 

ក៖ ឈរើអ្ុ!ឺ សាវ មរីបស់ម្ភ៉ា កគ់ារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ ឈុន ឈែៀង។ 

ក៖ ឈរើម្ភ៉ា កប់ានឈរៀបអារែ៍ពិរែ៍អ្ុឺ! ឈៅឆ្ន ណំា? ហខណា? ថ្ងងណាហដរម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ អារែ៍ពិរែ៍ឈៅឆ្ន ៩ំ០។ 

ក៖ ១៩៩០? 

ខ៖ ែនឹងឈែើយ។ 

ក៖ ម្ភ៉ា កឈ់ៅចថំ្ងងហខអ្ីឈទម្ភ៉ា ក?់ ថ្ងងទបី៉ានុ្មម ន? ហខប៉ានុ្មម ន? 

ខ៖ ចឈំរើគរក់នុងអាល់ប ុ៊ុំ ដូចថ្ងង២០ ហខ២។ 

ក៖ ថ្ងង២០ ហខ២ ឆ្ន  ំ១៩៩០។ ឈរើអារែ៍ពិរែ៍ហដលររូវបានឈរៀបចឈំឡើងែនងឹ ឈដាយឪពុកម្ភត យរកឺហ៏មន
ឈទម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ ឈដាយឪពុកម្ភត យ។ 



ក៖ ឈដាយឪពុកម្ភត យអ្នកផសុផំគុ ំឲ។ ឈែើយឈៅកាលែនឹងយកថ្ងលជនូំនពីបា៉ា ឈទម្ភ៉ា ក?់ ខាងម្ភ៉ា កយ់កថ្ងលជំនូនពី
បា៉ា ឈទ? ថ្ងលជនូំនថ្ងលទឹកឈដាោះ? 

ខ៖ អ្ូ!៎ ម្ភនៗ យកបនតចិបនតួច។ 

ក៖ អ្ូ!៎ យកហដរ។ 

ខ៖ យកបនតចិបនតួចគាររ់ក។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ ឈរើម្ភ៉ា កអ់ាចរបាបខ់្ុ ំពីឈពលរគាដំបូលហដលម្ភ៉ា កឈ់ែើយនិងបា៉ា បានជបួគាន ហដរឬឈទ? រគាដំបូល
ហដលបានឈ្វើឲបា៉ា  និងម្ភ៉ា កប់ានជួបគាន ែនឹង? 

ខ៖ រគាដបំលូម្ភ៉ា ក ់នងិបា៉ា ជួបគាន ឈដាយ អ្រប់ាននិយាយជាមយួគាន ឈទ រគានហ់រឈឃើញមខុគាន ឈទ ឈររោះអ្ីបា៉ា  
ហដលជួបគាន  គារឈ់លងអ្ុកជាមយួបា៉ា របស់ម្ភ៉ា ក។់ 

ក៖ ឈលងឈៅណាឈលងអ្ុកែនឹង? 

ខ៖ ឈលងឈៅតឈមម ។ 

ក៖ តឈមម ? 

ខ៖ ែនឹងឈែើយៗ គារអ់ាសាឈលងអ្ុកជាមយួកូនរបសារគារ ់ ម្ភ៉ា កឈ់ឃើញឈពលែនឹងហរអ្រហ់ដលនិយាយ
ជាមយួគាន ឈទ រចួចស់ៗឈគផសុផំគុ ំឲ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងគារម់កឈលងអ្កុែនឹង មកឈលងឈៅផទោះ? 

ខ៖ ឈៅផទោះអ្ ុ៊ុំ អ្ ុ៊ុំបឈងាើរ។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈៅតឈមម ែនឹង រចួម្ភត យរបស់ម្ភ៉ា កែ់នឹងទិញផទោះឈៅតឈមម ជាបផ់ទោះអ្ ុ៊ុំែនឹងហដរ។ 

ក៖ អ្!ូ 

ខ៖ ឈៅឈលងគារែ់នឹងឈៅ ជួបគាន ឈពលឈលងអ្ុកជាមយួកូនរបសារគារែ់នឹង ម្ភ៉ា កឈ់ៅឈលងឈឃើញ មនិហដល
ឈឃើញមុខគាន ឈររោះអ្រហ់ដលនិយាយរកគាន ។ 



ក៖ ឈែើយម្ភ៉ា កន់ិងបា៉ា បានឈឃើញគាន  ឈែើយបានសាគ ល់រយៈឈពលប៉ាុន្មម នរែូរបានឈរៀបការជាមយួគាន ែនឹង? 

ខ៖ សាគ ល់គាន តប៉ាុន្មម នហខែនឹង ទឹមសាគ ល់គាន បានប៉ាុន្មម នហខឈទ ឈែើយចស់ទុំឈគឈ្វើឈមអ្ឈណ្តើ កឲ។ 

ក៖ ចស់ទុែំនឹងសាគ ល់គាន រាបអ់ានគាន ? 

ខ៖ សាគ ល់គាន រាបអ់ានគាន យូរឈែើយចស់ទុំ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្រគុណ្ឈរចើនម្ភ៉ា ក។់ ឈរើម្ភ៉ា កឈចោះអាន នងិឈចោះសរឈសរអ្កសរហខមរបានលអប៉ាុណាា ហដរម្ភ៉ា ក?់ គិរថាកំ
ររិវបប្មខ៌ាងអ្កសរហខមរ? 

ខ៖ អ្កខរៈកមមឈទ ររឹមអ្កខរៈកមមឈទ ឈររោះអ្ីម្ភ៉ា កអ់្រប់ានឈៅឈរៀនផង ឈរៀនតអ្កខរៈកមម។ 

ក៖ ឈែើយឈរៅពីភាសាហខមរ ម្ភ៉ា កឈ់ចោះភាសាអ្ីខលោះឈទៀរ? 

ខ៖ នងិអ្កសរឈវៀរណាម។ 

ក៖ អ្កសរឈវៀរណាម! 

ខ៖ អ្កសរឈវៀរណាម សរឈសរកឈ៏ចោះ។ 

ក៖ សរឈសរឈចោះឈរចើនជាងហខមរ រកឺ?៏ 

ខ៖ ឈរចើនជាងហខមរ។ 

ក៖ ចុោះម្ភ៉ា កឈ់រៀនភាសាហខមរែនឹង ឈរៀនបានកំររិទីប៉ាុន្មម ន? 

ខ៖ ទ១ី១។ 

ក៖ ទ១ី១ ឈបើគិរឥឡូវថាន កទ់ីប៉ាុន្មម ន? 

ខ៖ ថាន កទ់ី២។ 

ក៖ ថាន កទ់ី២! 

ខ៖ ច៎! ថាន កទ់ី២។ 

ក៖ អ្!៎ ចុោះកាលែនឹងម្ភ៉ា កឈ់ៅឈរៀនឈៅសាលាឈរៀនឈៅមតុណំាហដរ? 



ខ៖ ឈៅសនធរមុខ។ 

ក៖ អ្ូ!៎ សនធរមុខ។ សាលាសនធរមុខសពវថ្ងងែនឹងអ្ីម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយ។  

ក៖ ឈរើម្ភ៉ា កម់្ភនមរិតភក្កកាជ័ិរសនិរ ហដល្ំឈឡើងជាមយួម្ភ៉ា កហ់ដររឈឺទ? 

ខ៖ អ្រម់្ភន។ 

ក៖ អ្រម់្ភនមរិតភក្កកាឈ័ទ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនមរិតភក្កកាជ័ិរសនិរផង។ 

ក៖ ឈរើម្ភ៉ា កធ់ាល បរ់បកបមខុរបរអ្វីខលោះហដរម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ មខុរបរឥឡូវែនឹង? 

ក៖ តងំពីរូចរែូរដល់ប៉ាណុ្ាឹ ង ម្ភ៉ា កធ់ាល បអ់្ីខលោះ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនមុខរបរអ្ី ជយួ ឈ្វើជាងម្ភសជាមយួឪពុកម្ភត យ។ 

ក៖ ឈែើយឈរកាយមកឈទៀរ? 

ខ៖ ឈរកាយមកឈទៀរយកបតឈីៅ គារឈ់្វើជាងម្ភសហដរ ជាមយួបតី។ 

ក៖ ចុោះលកដូ់រឈៅផារងមីឈ្វើតងំពីកាលណាមក? 

ខ៖ បានបនួឆ្ន ឈំែើយ។ 

ក៖ អ្ូ!៎ របហែលជាឆ្ន  ំ២០១៤ មកអ្ញ្ជ ឹង។ អ្ញ្ជ ឹងតងំពីវយ័ឈកមងរែូរដល់ឈពលឈនោះ ឈរើម្ភ៉ា កគ់ិរថាជីវរិ
របស់ម្ភ៉ា កម់្ភនការផ្លល ស់បតូរអ្វីខលោះម្ភ៉ា ក?់ តងំពីឈកមងរែូរដល់ែនឹង ម្ភ៉ា កគ់ិរថាជីវរិម្ភនការផ្លល ស់បតូរអ្វីខលោះ? 

ខ៖ ម្ភនការផ្លល ស់បតូរ ការផ្លល ស់បតូរគឺ្មមត។ 

ក៖ អ្!៎ អ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណ្ឈរចើនម្ភ៉ា ក។់ ឈរើអ្ុឺ! ម្ភ៉ា កម្ភនមហូបណាហដលម្ភ៉ា កចូ់លចិរតញំុវា តងំពីឈកមងរែូរដល់
ឈពលឈនោះឈទម្ភ៉ា ក?់ មុខមហូប? 



ខ៖ មខុមហូប? 

ក៖ មខុមហូបហដលម្ភ៉ា កចូ់លចិរត? 

ខ៖ ម្ភ៉ា កចូ់លចិរតជាងឈគមហូប ម្ភនតសមលរមជូរឈរគឿងអ្ ីសមលរមជូររបលិរអ្ីអាណឹ្ងម្ភ៉ា កចូ់លចរិត សមលរហខមរ។ 

ក៖ អ្ូ!៎ ម្ភ៉ា កចូ់លចិរតទឹកៗហដរ។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយ។ 

ក៖ ចូលចិរតមហូបទឹកជាងមហូបកូកហដរ? 

ខ៖ ចូលចិរតមហូបទឹកជាងមហូបកូក។ 

ក៖ ចុោះឈបើនយិាយអ្ំពីហលបងរបជារបិយវញិម្ភ៉ា កចូ់លចិរតហលបងអ្ីឈគ? ធាល បឈ់លងហលបងរបជារបិយឈទ? 

ខ៖ អ្រធ់ាល បឈ់លងឈសាោះ។ 

ក៖ អ្រធ់ាល បឈ់លងផង! 

ខ៖ អ្រធ់ាល បឈ់លងហម៉ាឪអ្រឲ់ឈលង អ្រែុ់ីស!!!! ចូលចិរតហរហម៉ាឪអ្រឲ់ឈលង។ 

ក៖ ឈែើយម្ភ៉ា កចូ់លចិរតឈរចៀងឈលងឈទម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ ធាល ប់ៗ  ធាល បឈ់រចៀងឈលងឈពលបអូន។ 

ក៖ ឈែើយជា្មមតបទចឈរមៀងហដលម្ភ៉ា កឈ់រចៀងឈលងែនឹង ជាបទបរុាណ្ របឺទសមយ័? 

ខ៖ ឈរចៀងឈលងបទបុរាណ្។ 

ក៖ បទបុរាណ្ ភាគឈរចើនជាបទចឈរមៀងរបស់អ្នកណាឈគ? 

ខ៖ បទសីុនសីុសាមុរ។ 

ក៖ សីុន សីុសាមុរ។ ម្ភ៉ា កម់្ភនឈៅចជំំណ្ង ឈជើងបទចឈរមៀងឈន្មោះខលោះៗឈទម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ ឈជើងឈមឃពណ៌្ឈមម អ្ីែនឹង។ 

ក៖ ឈជើងឈមឃពណ៌្ឈមម  ឈែើយម្ភនបទណាឈទៀរឈទ? 



ខ៖ ឆ្ន អំ្នូ១៦។ 

ក៖ អាែនឹងមនិហមនសីុន សីុសាមុរណាអ្ី? 

ខ៖ រស់ ឈសរសីន្មធ ជំន្មនែ់នឹង។ 

ក៖ រស់ ឈសរសីន្មធ  ។ អ្ញ្ជ ឹងឈៅកនុងរកុមរគួសាររបស់ម្ភ៉ា ក ់ម្ភនបងបអូនណាគារឈ់ចោះឈលងឧបករណ៍្ឈភលងឈទ
ម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ ឧបករណ៍្ឈភលង? 

ក៖ បាទ! ម្ភនបងបអូនណាឈចោះឈលងឈទ។ 

ខ៖ អ្រឈ់ទ អ្រម់្ភន ម្ភនហរឈរចៀងបអូនរបុសឈៅឈចោះឈរចៀង។ 

ក៖ ចុោះផទោះរបស់ម្ភ៉ា កឈ់្វើឈឡើងឈដាយសម្ភា រៈអ្វីខលោះហដរម្ភ៉ា ក?់ ផទោះឈឈើ រកឺផ៏ទោះងម? 

ខ៖ ផទោះងម។ 

ក៖ ឈែើយផទោះែនឹងម្ភ៉ា ក ់រកឺរ៏កុមរគួសាររបស់ម្ភ៉ា កឈ់្វើឈដាយផ្លទ ល់ រកីជ៏លួឈគ? 

ខ៖ ជួលឈគ។ 

ក៖ ជួលឈគឈ្វើឲ។ 

ខ៖ ជួលឈគឈ្វើឲ។ 

ក៖ ឈរើម្ភនជំន្មញអ្វីខលោះ ហដលម្ភ៉ា កប់ានឈរៀនបនតឈវនពីរកុមរគួសារមក? ជាជនំ្មញហដលម្ភ៉ា កធ់ាល បប់ានឈរៀន
បនតពីឪពុកម្ភត យ? 

ខ៖ ជំន្មញវាអ្រម់្ភនជំន្មញអ្ីឈទ វារគានហ់រឈចោះជួយ ឈ្វើែនឹង។ 

ក៖ ចុោះជាងម្ភស? 

ខ៖ រគានហ់រជួយ ឈ្វើែនឹង អ្រជ់ំន្មញ អ្រឈ់្វើបានម្ភន កឯ់ងឈទ។ 

ក៖ ហរម្ភ៉ា កប់ានឈរៀនខលោះពគីារហ់ដរឈរើ? 



ខ៖ ឈរៀន។ 

ក៖ អ្!ូ អ្ញ្ជ ឹង ហរសពវថ្ងងជាងម្ភសែនឹង ម្ភ៉ា កឈ់ភលចរកឺឈ៏ៅចឈំ្វើឈកើរឈទៀរឈទ? 

ខ៖ ឈៅចឈំ្វើ ឈបើឈ្វើ ឈ្វើអ្រប់ានម្ភន កឯ់ងឈទ ដល់តម្ភនគាន ជួយ  ឈបើឈ្វើឈចញជាឈរគឿងអ្លង្កា រឈ្វើអ្រប់ាន 
ឈចោះឈ្វើរិចរួច។ 

ក៖ ឈែើយមខុរបរជាងម្ភសែនឹង ម្ភ៉ា កឈ់បព់ីឆ្ន ណំាវញិ? 

ខ៖ ឈភលចឆ្ន ឈំទៀរ ឆ្ន បំញ្ញា កូនឯងចូលឈរៀនការឈ់ដរ យូរឈែើយ! 

ក៖ ដបឆ់្ន ជំាងឈែើយអ្ញ្ជ ឹង។ ឈរើម្ភ៉ា កអ់ាចរបាបខ់្ុ ំពីឈពលឈវលាហដលម្ភ៉ា កលំ់បាកឈៅកនុងជីវរិរបស់ម្ភ៉ា ក់
បានហដររឈឺទ? អ្ញ្ជ ឹងដូចជា តងំពីឈកមងរែូរដល់វយ័ប៉ាុណ្ាឹ ង ម្ភ៉ា កគ់ិរថាកឡុំងឈពលណាហដលលំបាករស់
ឈៅម្ភ៉ា ក?់ ជីវរិរបស់ឈយើងពិបាករស់ឈៅ? 

ខ៖ ពិបាករស់ឈៅឈពលការរចួ។ 

ក៖ ការរចួពបិាកយា៉ា ងឈម៉ាចខលោះម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ ឈយើងអ្រឈ់ដើមរកសីុចបថ់្ដគាន  អ្រម់្ភនឈដើមរកសីុពិបាកឈពលែនឹង ឈពលម្ភនកូនឈយើងរកអ្រប់ាន។ 

ក៖ បាទ!ៗ ម្ភ៉ា ក។់ ឈែើយចុោះម្ភ៉ា កដូ់ចជាការែនឹង អ្រោ់នស់មយ័អាពរឈទណា? 

ខ៖ ឈែ! ឈចញពីអាពរឈែើយឈរើ ការែនឹងឈចញពអីាពរឈែើយ ឆ្ន ៨ំ០ ផុរអាពរឈែើយ។ 

ក៖ អ្ូ!៎ ផុរអាពរឈែើយ។ អ្ញ្ជ ឹងឈៅឈពលហដលម្ភ៉ា កជ់ួបនូវការលំបាកអ្ញ្ជ ឹង ឈែើយម្ភ៉ា កឈ់្វើការតងំចិរត
យា៉ា ងមចិ ឈដើមបបីនតរស់ឈៅឈនោះការលំបាកែនឹង? 

ខ៖ ម្ភ៉ា កត់ងំចិរតឈៅឲរគសួារែនឹងឈបឈ់្វើការខាងនគរបាល ឲគារឈ់្វើជាជាងម្ភសវញិ ម្ភ៉ា កឈ់ៅរកឈម្ភយ 
ឈៅរកឈម្ភយឈៅផារងមីតមផារែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ឈ្វើយកសីុឈនូលឈគ យកឈនួលឈយើងម្ភនកម្ភល ងំឈ្វើឈទណា ចបត់ងំពីឈពលែនឹងឈៅម្ភនលុយម្ភនអ្ី 
ឈ្វើផទោះឈ្វើសំហបង ឈែើយកូន្ំឈៅឈរៀន។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 



ខ៖ រកលុយឲកូនឈៅឈរៀនឈៅសូររ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ម្ភ៉ា ក។់ ឈរើម្ភ៉ា កម់្ភនបទពឈិសា្នណ៍ាខលោះហដលលអៗ កនុងជវីរិរបស់ម្ភ៉ា កហ់ដររឈឺទ? បទពឈិសា្ន៍
លអៗែនឹង ម្ភននយ័ថាតងំពីរូចរែូរដល់ឈពលែនងឹ កំឡុងឈពលណាហដលម្ភ៉ា កគ់ិរថារស់ឈៅឈដាយម្ភន
ភាពសបាយចិរតខលួនឯង។ 

ខ៖ ភាពសបាយចិរតបទពឈិសា្នរ៍បស់ម្ភ៉ា ក!់ 

ក៖ ឈៅឈពលឈរៀបការ រកឺកូ៏នឈៅម្ភនកូនអ្ីអ្ញ្ជ ឹង គរិថាឈពលណាហដលឈ្វើឲម្ភ៉ា កស់បាយចិរត? 

ខ៖ ឈៅឈពលកូនរសីឈរៀបការឈែើយ ម្ភ៉ា កស់បាយចរិត។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្រគុណ្ឈរចើនម្ភ៉ា ក។់ ឈៅឈពលហដលម្ភ៉ា កឈ់ៅវយ័ឈកមង ឈរើម្ភ៉ា កធ់ាល បម់្ភនសងឃមឹចងឈ់្វើអ្វហីដរ 
ឈែើយឈៅឈពលហដលម្ភ៉ា ក់្ ំឈឡើង បំណ្ងឈន្មោះបានដូចរបាថាន ? 

ខ៖ ឈពលម្ភ៉ា កវ់យ័ឈកមងអាយុជាង១០ឆ្ន  ំបំណ្ងម្ភ៉ា កច់ងឈ់រៀនការឈ់ដរ អ្ រុសក ់ហរបំណ្ងែនឹងអ្រប់ានសំឈរ
ចឈទ បានឈៅជាកូនវញិ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនម្ភ៉ា ក។់ ឈបើសិនជាម្ភ៉ា កអ់ាចផ្លត អំ្វីមយួឈៅកានកូ់នឈៅរបស់ម្ភ៉ា កជ់នំ្មនឈ់រកាយៗ ឈរើ
ម្ភ៉ា កន់ឹងរបាបអ់្វីខលោះឈៅកានព់ួកគារ?់ ដូចជាបណាត ំរបស់ម្ភ៉ា ក ់ របសិនឈបើអាចផ្លត រំកឺដ៏ំបូន្មម នរបស់ម្ភ៉ា កឈ់ៅ
កានឈ់ៅៗជនំ្មនឈ់រកាយៗ ម្ភ៉ា កច់ងផ់្លត ឈំផ្ើរចងឲ់កូនឈៅរបស់ម្ភ៉ា កយ់ា៉ា ងមចិខលោះ? 

ខ៖ ចងឲ់កូនឈៅរបស់ម្ភ៉ា កែ់នឹងខំឈរៀន នងិខំរកចំឈណ្ោះឈចោះដឹងអ្ីឲបានឈរចើនៗអាចចិញ្ច ឹមជីវរិខលួនឯង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ម្ភ៉ា ក។់ អ្ញ្ជ ឹងម្ភនអ្ីឈទៀរហដលម្ភ៉ា កច់ងផ់្លត ឈំៅកានព់កួគារឈ់ទៀរឈទម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ ម្ភ៉ា កម់្ភនហរប៉ាុណ្ាឹ ង។ 

ក៖ ឈែើយអ្រឈ់ោសម្ភ៉ា កម់្ភនកូនប៉ាុន្មម នន្មកហ់ដរម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ ម្ភនហរម្ភន ករ់សី កូនរសី។ 

ក៖ គារឈ់ ម្ ោះអ្ីហដរម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ ឈុន បញ្ញា ។ 



ក៖ បាទ!ៗ។ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងដូចជាកចិចសម្ភា សរបស់ខ្ុ ំ ម្ភនហរប៉ាុណ្ាឹ ងម្ភ៉ា ក។់ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុសូំមអ្រគុណ្ម្ភ៉ា ក់
ឈរចើនហដលបានផតល់កិចចសម្ភា សឈនោះជាមយួនិងកូន ឈែើយមនុបញ្ចបក់ិចចសម្ភា សឈនោះរបហែលជាកូន នឹង
សំងររបូម្ភ៉ា កទុ់កជាអ្នុសាវរយីម៍យួប៉ាុសតិ៍ពីរប៉ាុសតិ៍។ ឈរើម្ភ៉ា កអ់្នុញ្ញា រឲខ្ុ ំឈ្វើការដាករ់បូងរ នងិ  បទ
សម្ភា សឈនោះឈៅឈលើឈគែទពំរ័របស់សាកលវទិាល័យ Brigham Young បានហដររឈឺទម្ភ៉ា ក?់ 

ខ៖ បាន។ 

ក៖ ឈែើយសាកលវទិាល័យនឹងផតល់ជូនម្ភ៉ា កនូ់វងរចមលងមយួចាបថ់្នបទសម្ភា សឈនោះ ឈែើយម្ភ៉ា កអ់ាច
ចូលឈៅសាត បវ់ាឈៅឈលើឈគែទំពរ័របស់សាលាឈរៀនហដលកូនបានរបាបម់្ភ៉ា កព់ខីាងឈដើមែនឹង ឈែើយអ្ញ្ជ ឹង
កូនម្ភនហរប៉ាណុ្ាឹ ងម្ភ៉ា ក ់សូមជំរាបលាសិនឈែើយម្ភ៉ា ក។់ 

ខ៖ ច៎! 

(ការសហងខបពខី្ុ ំបាទ សីហា ខ្ុ ំដឹងថាអ្វីោងំអ្ស់ហដលម្ភ៉ា ករ់បស់ខ្ុ ំ បានហចកចយជាមយួខ្ុ ំបាទ គឺជាការ
ពិរហដលបានឈកើរឈឡើងកនុងឆ្កជីវរិរបស់គារហ់មន។ ខ្ុ ំពិរជាម្ភនអារមមណ៍្ដងឹគុណ្របស់គារហ់ដលមនិ
អាចការថ់្ងលបាន ហដលគារប់ានខិរខំពាយាមចញិ្ច ឹមបីបាចកូ់នៗ ឈោោះបជីាគារពុ់ំសូវម្ភនរទពយសមបរតិ
ឈរចើនដូចឈគកឈ៏ដាយ ប៉ាុហនតគារប់ានចញិ្ច ឹមបីបាច ់ និង អ្បរ់ខំ្ុបំានយា៉ា ងលអ។ ជាពឈិសសខ្ុ ំបានឈរៀនឈមឈរៀន
ជីវរិយា៉ា ងឈរចើនតមរយោះគារ ់ ឈន្មោះគឺឈមឈរៀនពីការរស ូកនុងឆ្កជីវរិឈោោះបីជាជួបឧបសគាយា៉ា ងណាកម៏និ
ររូវចុោះចញ់វាហដរ។) 

 

 

 

 


