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ក៖ បាទ្! បងសម្រម្ភប់ថ្ងៃឈ ោះ ខ្ញុំពិតជាថ្ងែងអ្ុំណរគញណដល់បងខ្ែ ុំងថ្ែ ថ្ទ្  ថ្ដលបងបា ផ្ដលដ់ល់ 
ខ្ញុំអាចែកសម្ភា ស  ិង សួរអ្ុំពីជីវត្បវរតិរបស់បងចឹងណា៎។ ឈ ើយកែមវធីិឈ ោះត្រូវបា ឈធវើឈ ើង ឈោយ 
សាលាឈរៀ ែួយឈៅស រដឋអាឈែរចិ ឈ ម្ ោះថា BYU ឈ ើយឈយើងមា ត្បូត្ាែឈ ោះ ឈដើែបីឈយើងអាច 
ទ្ញកឯកសារសម្រម្ភប់កូ ឈៅឈៅជុំនា ់ អាចសាដ ប់ឈៅសម្លេងជីដូ ជីតារបសពួ់កគារ់ ថាពួកគារ់បា  
ឆ្ែងារ់អ្វីខែោះ។ ឈ ើយខ្ញុំដឹងផ្ងថ្ដរថា វាគឺជាពរជ័យែួយសម្រម្ភប់ឈយើង  ិង កូ ឈៅឈយើងឈៅជុំនា ់ 
ឈត្ាយឈដើែបីឈយើងអាចទ្ញកជាឯកសារ  ិង ទ្ញកជាពងសត្បវរតិែួយសម្រម្ភប់ ត្កុែត្គសួាររបសពួ់កឈយើង 
ទុំងអ្ស់ចឹងណា៎បង។ ឈ ើយឈវបសាយែួយឈ ោះនឹងមា ជាឈរៀងរ ូរ អ្រ់ឈចោះបារ់បង់ឈទ្ ឈ ើយឈៅ 
ឈពលថ្ដលបងចងសាដ ប់សម្លេង បងអាចចូលឈៅកនញងឈវបសាយរបស់សាលាឈយើងឈៅ បងក៏អាចសាដ ប់ 
បា  ឈ ើយកូ ៗរបស់បងក៏អាចសាដ ប់បា ថ្ដរឈៅថ្ងៃអ្នាគរ។ សម្រម្ភប់ខ្ញុំមា ឈ ម្ ោះថា គង់ សីហា 
ជាអ្នកឈធវើារសម្ភា សឈ ោះ ឈ ើយខ្ញុំចង់សួរសុំណួរបងថា ឈរើបងមា ឈ ម្ ោះអ្វីថ្ដរ? 
ខ៖ ខ្ញុំមា ឈ ម្ ោះ ឈខៀវ រទិ្ធី។ 
ក៖ ឈ ើយបង មា ឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅអ្វីឈទ្ៀរឈទ្? 
ខ៖ អ្រ់មា ឈទ្ មា ថ្រែួយហ្នឹង។  
ក៖ ឈ ើយចឹង បងអាចជួយត្បាប់អាសយោឋ  ឈៅទី្ឈ ោះ បា ថ្ដរឈទ្? 
ខ៖ ឈៅទី្ឈ ោះឈ ម្ ោះ ភូែិបឹងកញក២ ឃញុំបឹងកញក ស្សកុកុំពង់ចាែ ឈខរតកុំពង់ចាែ។  
ក៖ ឈ ើយសម្រម្ភប់បង បងបា ឈកើរឈៅថ្ងៃថ្ខឆ្ន ុំណាថ្ដរ? 
ខ៖ ខ្ញុំបា ឈកើរឈៅថ្ងៃទី្៨ ថ្ខែករា ឆ្ន ុំ១៩៨០។  
ក៖ សម្រម្ភប់ថ្ខមរឈយើង ភាគឈត្ចើ ឈយើងមា ឆ្ន ុំជាសរវណាបង ឈរើបងឈកើរឈៅកនញងឆ្ន ុំសរវណាថ្ដរ? 
ខ៖ ឈៅកនញងសរវសាវ ។ 
ក៖ ចឹង ស្សុកកុំម្ណើ ររបស់បងឈៅណាថ្ដរ ឈៅឈពលថ្ដលបងបា ឈកើរ? 
ខ៖ ឈៅភូែិហ្នឹងថ្ដរ។ 



ក៖ ចឹងបា  ័យថា បងបា ឈកើរឈៅហ្នឹងរស់ឈៅទី្ឈ ោះថ្រែដង។ ចញោះបងមា ធ្លែ ប់ឈៅឈរៀ ភាសា 
បរឈទ្សអ្វីឈផ្សងឈទ្ៀរឈទ្? 
ខ៖ ភាសាបរឈទ្សមា ថ្រឈរៀ ភាសាអ្ង់ឈគែស។  
ក៖ បងអាច ិយាយភាសាអ្ង់ឈគែសបា ថ្ដរឈទ្? 
ខ៖ អាច ិយាយបា រិចតួច។ 
ក៖ ចឹងសម្រម្ភប់ភាសាថ្ខមរ បងបា ឈរៀ ត្រឹែថាន ក់ទី្ប ញនាម  ថ្ដរ? 
ខ៖ ខ្ញុំឈរៀ បា ត្រឹែបញ្ញា ប័ត្ររងឥឡូវ។  
ក៖ ចឹងសម្រម្ភប់បងខ្ញុំឈឃើញថាបងមា កូ បីនាក់ឈ ើយ ចឹងបា  ័យថា បងធ្លែ ប់បា ឆ្ែងារ់ារឈរៀប 
អាពាហ្៍ពិពាហ្៍ថ្ដរ ថ្ែ ឈទ្បង? 
ខ៖ បាទ្! 
ក៖ ឈ ើយបងឈរៀបអាពាហ្៍ពិពាហ្ឈ៍ៅឆ្ន ុំណាថ្ដរបង? 
ខ៖ ឈៅឆ្ន ុំ២០០៨។ 
ក៖ ឈ ើយាលបងឈរៀបអាពិពាពាហ្៍ពិពាហ្ ៍ឈៅឈខរតកុំពង់ចាែ ឬក៏ឈៅរាជធ្ល ីភនុំឈពញ? 
ខ៖ ខ្ញុំឈរៀបអាពាហ្៍ពិពាហ្៍ឈៅរាជធ្ល ីភនុំឈពញ។ 
ក៖ ឈ ើយឈៅឈពលថ្ដលបងឈរៀបអាពាហ្៍ពិពាហ្៍ហ្នឹង បងមា បា ផ្ដល់បណាដ ារឈៅដល់ខ្ងស្សី 
ថ្ដរឈទ្? 
ខ៖ ខ្ញុំបា ផ្ដល់។ 
ក៖ បងបា ផ្ដល់ឈៅគារ់រិច ឬែួយក៏ឈត្ចើ ថ្ដរបង? 
ខ៖  ិយាយឈៅខ្ងឈ ោះ គឺថាឈរៀបចុំពិធីារហ្នឹង។ 
ក៖ គឹបងជាអ្នកឈរៀបចុំទុំងអ្ស។់ ចឹងឈៅឈពលថ្ដលបងឈរៀបអាពាហ្៍ពិពាហ្៍ ខ្ងត្កុែត្គួសាររបស់ 
បង ដូចជាឪពញកមាដ យរបស់បង ពួកគារ់បា ដឹងឮទុំងអ្ស់គាន ថ្ដរ? 
ខ៖ ពួកគារ់បា ចូលរួែទុំងអ្ស់គាន  ឈៅកនញងត្កុែត្គួសារទុំងខ្ងស្សី ទុំងខ្ងត្បុស។  
ក៖ ចឹងបា  ័យថា ារឈរៀបារ ីែួយៗឈយើងឆ្ែងារ់បា  ឈោយសារឈយើងធ្លែ ប់បា សាា ល់គាន ឈៅវញិ 
ឈៅែក តាែរឈបៀបណាអី្ចឹងណាបង។ ចឹងខ្ញុំចង់សញុំសួរបង ឱ្យជួយត្បាប់ឈរឿងហ្នឹងថ្ដរបា ឈទ្? រាង 
លែអិររិចចឹងណា៎បង ឈដើែបីកូ ឈៅពួកគារ់អាចបា ដឹងថា ឪពញកមាដ យរបស់ពួកគារ់ឈរៀបអាពាហ្ ៍



ពិពាហ្៍តាែរយៈអ្វីខែោះ? តាែកថ្ ែងណាខែោះ? ឈ ើយឈ រញអ្វីបា ជាពួកគារ់ឈរៀបអាពាហ្៍ពិពាហ្ចឹ៍ង? 
ចឹងបងអាចសញុំឈរឿងទុំងអ្ស់ហ្នឹងបា ឈទ្បង? 
ខ៖ បងបា ឈរៀបអាពាហ្៍ពិពាហ្៍ ិយាយរួែឈៅបា សាា ល់ត្បព ធខ្ញុំ តាែសាសនាត្គីសទ គារ់ែកផ្សពវ 
ផ្ាយ ឈោយសារពីែញ គារ់ក៏ជាអ្នកផ្សពវផ្ាយសាសនាថ្ដរ។ គារ់ផ្សពវផ្ាយ ឈោយសារគារ់មា  
ឈបសសកែមឈៅែណឌ លកុំពង់ចាែឈយើងហ្នឹងណា៎។ ចឹងគារ់ជាអ្នកផ្សពវផ្ាយសាសនា គារ់បា  
ផ្ាយឈៅហ្នឹង ឈ ើយខ្ញុំក៏បា សាា ល់គារ់តាុំងពីឈពលឈនាោះែកថ្ដរ។ ឈ ើយឈនាោះាលឈនាោះ ខ្ញុំក៏ែិ  
ទ ់ជាអ្នកផ្សពវផ្ាយសាសនាឈទ្ ខ្ញុំត្គា ់ថ្រជាសមាជិកធែមតា។ ចឹងគារ់បា ែកផ្សពវផ្ាយ ប ញថ្ ត 
ខ្ញុំឈឃើញគារ់ជាអ្នកផ្សពវផ្ាយ ថ្ដលថាមា ចររិសែូរបូរ ឈ ើយត្គា ់ថ្រថាឈយើងែិ បា ចាប់ 
អារែមណ៍គារ់ឈទ្។ ឈៅឈពលឈនាោះថ្ដលគារ់ជាែ ញសសថ្ដលលអែួយរូប។ ឈ ើយត្ពែទុំងមា ពាកយ
សលដីទ្ ់ភែ ់ គួរឱ្យឈយើងចាប់អារែមណ៍ឈ ើយបនាទ ប់ែកប ញនាម  ឆ្ន ុំឈត្ាយែក ខ្ញុំបា ោក់ឈបសសកែមជា 
អ្នកឈចញផ្សពវផ្ាយសាសនាដូចគាន ចឹងថ្ដរ។ ចឹងឈគក៏ចប់ឈបសសកែម ខ្ញុំក៏ឈចញផ្សពវផ្ាយសាសនា 
វញិែដង។ បនាទ ប់ពីខ្ញុំបា សាា ល់សាសនាត្គីសទណា ខ្ញុំបា ឈចញផ្សពវផ្ាយសាសនា។ ឈ ើយឈៅឈពល 
ថ្ដលខ្ញុំផ្សពវផ្ាយសាសនាចប់ ខ្ញុំក៏បា ចាប់ឈផ្ដើែប តារសិកាឈទ្ៀរ ខ្ញុំម្ៅឈរៀ ឈៅសាកលវទិ្ាលយ័ 
Build Bright កនញងថាន ក់បរញិ្ញា បត្ររង។ ចឹងខ្ញុំក៏បានផ្លែ ស់បដូរទី្លុំឈៅ ឈៅរស់ឈៅភនុំឈពញ ឈៅឈធវើារងារ  
ឈៅភនុំឈពញគឺឈដើែបីថ្រារឈរៀ សូត្រឈនាោះឈទ្។ ចឹងខ្ញុំបា ឈៅឈរៀ សូត្រ បា ឈៅឈធវើារងាររិចរូច ឈៅទី្ 
ឈនាោះខ្ញុំក៏មា ារខិរខុំត្បឹងថ្ត្បងឈរៀ សូត្រ ឈ ើយក៏បា ចូលសាសនាត្គីសទឈៅភនុំឈពញ។ ឈពលបា  
ចូលសាសនាត្គីសទឈៅភនុំឈពញ ក៏បា ាែ យជាអ្នកដឹកនាុំ ឈ ើយបនាទ ប់ែកត្បព ធខ្ញុំថ្ដល បា ផ្សពវ 
ផ្ាយសាសនា ក៏បា ែកចូលរួែសាខ្ឈៅភនុំឈពញជាែួយគាន ថ្ដរ។ ប ញថ្ តឈោយសារគារ់ឧសា ៍ 
ឈដើរឈ ើងចញោះឈត្ចើ ចឹងក៏ឈៅឈឃើញ គារ់មា ចររិសែូរបូរ ក៏ឈយើងែិ ទ ់មា គិរអ្វីថ្វងឆ្ៃ យថ្ដរ 
ឈោយសារឈយើងែិ ទ ់មា ារងារលអឈធវើ។ ឈៅខិរខុំត្បឹងថ្ត្បងឈរៀ សូត្រ បនាទ ប់ែកមា ែិរតភកដិ      
របស់គារ់ បា បងាា ញអ្ុំពីចុំណាប់អារែមណ៍ ចង់ថ្ណនាុំឱ្យសាា លចឹ់ងណា៎ ថ្ណនាុំឱ្យឈដើរជាែួយចឹង។ 
ឈៅឈពលយូរៗឈយើងមា អារែមណ៍ថា គារ់ជាែ ញសសលអគួរឱ្យរាប់អា ចឹងណា៎  គារ់ធ្លែ ប់បា ឈៅសាខ្
ហ្នឹង ក៏បា  ិយាយឈលងជាែួយគាន ឈត្ចើ  ក៏បា ចាប់អារែមណ៍ជាែួយគាន ឈៅវញិឈៅែក។  ឈ ើយ ក៏  
 ិយាយឈៅដលច់ុំ ញចអាពាហ្៍ពិពាហ្៍ឈៅ ឈៅឈពលថ្ដលឈយើង ិយាយដល់ចុំ ញចអាពាហ្៍ពិពាហ្៍ 
ឈយើងក៏បា សាា ល់គាន បថ្ ែែជាក ែោះឆ្ន ុំ ឈយើងក៏បា ឈរៀ ារឈៅឈពលឈនាោះថ្រែដងឈៅ ឈ ើយក៏បា  
ឈរៀបារឈៅទី្ត្កងុភនុំឈពញថ្រែដងម្ៅ។ 



ក៖ ឈ ើយឈៅឈពលថ្ដលឈរៀបអាពាហ្៍ពិពាហ្៍ ជាលកខណៈថ្ខមរ ឬក៏ជាខ្ងត្ពោះវហិារថ្ដរបង? 
ខ៖ ឈយើងឈធវើទុំងពីរ ខ្ងថ្ខមរហ្នងឹគឺឈយើងឈរៀបចុំឈៅផ្ទោះ បនាទ ប់ពីខ្ងថ្ខមរចប់ឈៅផ្ទោះឈ ើយ ឈយើងក៏បា  
ឈៅត្ពោះវហិារជាារពាក់ចិឈ ជ្ ៀ ឈៅទី្ឈនាោះ មា ពិធីារត្បសិទ្ធិពរឈៅែណឌ លខ្ងរបូងាលឈនាោះ។ 
ក៖ សម្រម្ភប់បងវញិ សពវថ្ងៃបងមា បងបអូ ប ញនាម  ថ្ដរ? 
ខ៖ ខ្ញុំមា បងបអូ  ៤នាក់។ 
ក៖ បងអាចជួយឈរៀបរាប់ឈ ម្ ោះពួកគារ់បា ថ្ដរឈទ្? 
ខ៖ បនាទ ប់ពីខ្ញុំ ទី្១មា ឈ ម្ ោះ ឈខៀវ សញធ្ល ទី្២ឈ ម្ ោះ ស ញែ បូសារ ទី្៣ឈ ម្ ោះ ឈខៀវ រសមី។ 
ក៖ ឈ ើយសម្រម្ភប់ពួកគារ់ឥឡូវរស់ឈៅទី្ណាថ្ដរបង? 
ខ៖ គារ់ឈៅឈធវើារឈៅភនុំឈពញទុំង ៣នាក់។  
ក៖ សម្រម្ភប់បងទក់ទ្ង ឹងឈ ម្ ោះឪពញកមាដ យរបស់បង បងអាចជួយត្បាប់ឈ ម្ ោះរបស់ពួកគារ់បា  
ឈទ្? 
ខ៖ ឪពញកមាដ យរបសខ់្ញុំមា ឈ ម្ ោះ ស ែឹ សញខញែ មាដ យខ្ញុំមា ឈ ម្ ោះ រែិ សាែិែ។ 
ក៖ ឪពញកមាដ យរបសប់ង ពួកគារ់មា អាយញប ញនាម  ថ្ដរបង? 
ខ៖ ឪពញកខ្ញុំែកដល់ឥឡូវត្បថ្ លជា ៦០ឆ្ន ុំជាងឈ ើយ។ 
ក៖ ចញោះមាដ យ? 
ខ៖ មាដ យរបស់ខ្ញុំក៏ ៦០ឆ្ន ុំជាងថ្ដរ។ 
ក៖ ចឹងបងមា បា ចាុំអ្វីខែោះថ្ដរ អ្ុំពីជីវត្បវរតិឪពញកមាដ យរបស់បង? 
ខ៖ ឪពញកមាដ យរបស់ខ្ញុំ ឈបើ ិយាយអ្ុំពីជីវត្បវរតិរបស់ពួកគារ់ ខ្ញុំែិ សូវដឹងចាស់ថ្ដរឈទ្។ ឪពញករបស់ខ្ញុំ 
គារ់គឺជាត្គូបឈត្ងៀ  បឈត្ងៀ ឈៅសាលាបឋែសកិា ងមឈគាល ជានាយករងសាលា ឈ ើយមាដ យខ្ញុំអ្រ់ 
ឈធវើអី្ឈទ្។ គារ់ឈៅថ្រផ្ទោះលក់ដូររិចតួច ឈៅផ្ទោះោុំបថ្ ែោុំអី្ហ្នឹង ឈ ើយខ្ញុំក៏បា ចូលរួែជួយោុំគារ់អី្ 
ថ្ដរ។ 
ក៖ មា អ្វីឈទ្ៀរឈទ្បង? 
ខ៖ ឈ ើយជីវត្បវរតិរបសគ់ារ់មា ថ្រប ញណណឹ ង ឈ ើយបងបអូ ខ្ងឪពញកខ្ញុំ ខ្ញុំដឹងែិ សូវចាស់ឈទ្ ថ្រមា  
៤-៥នាក់ថ្ដរ។  
ក៖ ចញោះខ្ងមាដ យរបស់បង? 
ខ៖ ខ្ងមាដ យមា  ៣-៤នាក់ថ្ដរ។  



ក៖ ឈ ើយពួកគារ់ទុំង២ ជាអ្នកមា កុំឈ ើរឈៅស្សុកកុំពង់ចាែហ្នឹង ឬក៏ែកពីឈខរតឈផ្សងថ្ដរបង? 
ខ៖ ដូចជាមាដ យខ្ញុំជាអ្នកឈៅខ្ងកុំពង់ធុំ ឪពញកខ្ញុំឈៅខ្ងកុំពង់ចាែហ្នឹង។  
ក៖ ចឹងសម្រម្ភប់បងវញិ សម្រម្ភប់បងបា ត្បាប់ថា បងបា ឈកើរឈៅឈខរតកុំពង់ចាែហ្នឹង ចឹងបងអាច 
ជួយត្បាប់បា ឈទ្ អ្ុំពីជីវត្បវរតិរបស់បងតាុំងពីឈៅឈកមង រ ូរដលប់ងធុំដឹងកដី ឈរើបងមា បា ឆ្ែងារ់ 
អ្វីខែោះ? 
ខ៖ ឈបើ ិយាយអ្ុំពីជីវត្បវរតិតាុំងពីឈកមងឈកើរែក ខ្ញុំឈៅហ្នឹងឈ ើយក៏ឈធវើារឈៅហ្នឹង ឈ ើយ ិយាយឈៅខ្ញុំ 
ឈកើរែក ឈបើ ិយាយអ្ុំពីារដឹងកដីឈនាោះ វាតាុំងពីអាយញ ៣-៤ឆ្ន ុំែក។ ខ្ញោះដឹងកដីរិចតួច ែិ សូវចាុំអ្វីបា  
ឈត្ចើ ឈទ្ ឈបើ ិយាយតាែពិរឈៅបងបអូ សរញបរបស់ខ្ញុំមា  ៦-៧នាក់ឈនាោះប ញថ្ តមា សាែ ប់ខែោះ។ ដូចជា 
ខ្ញុំមា បងែួយថ្ដលជាបងស្សី ឈបើតាែបា ខ្ញុំឈរៀបរាប់ គឺថាគារ់ឈកើរែកបា ថ្រ ៧ថ្ងៃឈទ្គារ់បា សាែ ប់ 
ឈៅវញិ។  
ក៖ ឈ រញអ្វីថ្ដរបង? 
ខ៖ ខ្ញុំអ្រ់ដឹងចាស់ថ្ដរ ត្គា ់ថ្រថាជលងឺឈៅជុំនា ់ឈនាោះ វាែិ សូវមា ឈពទ្យមា ថាន ុំពាបាលត្គប់ត្គា ់ 
គារ់ក៏បា សាែ ប់។ ឈៅក៏ឈកើរបា ថ្រអាយញ ៧ថ្ងៃឈទ្ បនាទ ប់ពីគារ់បា សាែ ប់ឈៅ ក៏ឈកើរបា ខ្ញុំែដង 
ខ្ញុំឈកើរែករ ូរខ្ញុំបា អាយញ ២-៣ឆ្ន ុំ ែិ  ទ ់សូវបា ដឹងកដីឈទ្ ខ្ញុំមា បអូ ែួយឈទ្ៀរ។ បអូ ែួយ 
ឈ ម្ ោះថា រោឋ  ឈកើរែកបា អាយញ ត្បថ្ លជា ១ខួបក ែោះឈចោះឈដើររិចៗ ប ញថ្ តឈត្ាយែកគារ់បា ឈឺ 
សាែ ប់ ឈទ្ៀរ  ិង បអូ ត្បុស។ គារ់បា ឈឺសាែ ប់ ឈយើងយកគារ់ឈៅប្្ញ ោះឈៅឈត្ាយផ្ទោះ ពីឈត្ពាោះ វាជិរ
គ លពឬសសី ឈ ើយ បនាទ ប់ែកបអូ ត្បុសខ្ញុំសាែ ប់ ក៏មា បអូ ស្សីថ្ដលរស់ឈៅសពវថ្ងៃហ្នឹងឈ ម្ ោះសញធ្ល។ 
ចឹងបនាទ ប់ពី បអូ ស្សីឈ ម្ ោះសញធ្លហ្នឹងែក ក៏មា បអូ ស្សីែួយឈទ្ៀរឈ ម្ ោះ បូសារ បនាទ ប់ពីបអូ ស្សី 
ឈ ម្ ោះ បូសារឈទ្ៀរ ក៏មា បអូ ឈ ម្ ោះ ឈខៀវ រសមីឈ ោះឯង។ ឈ ើយខ្ញុំមា បអូ ែួយឈទ្ៀរ ឈកើរបា ថ្រែួយ 
អាទិ្រយថ្ដលគារ់សាែ ប់ ខ្ញុំក៏អ្រ់ដឹងអ្ុំពីែូលឈ រញថ្ដរ។ ចឹងសរញបឈៅសាែ ប់អ្ស ់៣នាក់ ថ្ដលបា ឈកើរ 
ែកឈ ើយណា។ 
ក៖ ចឹងសម្រម្ភប់បងវញិ ឈពលថ្ដលបងែកឈរៀ ឈៅសាលាណាថ្ដរ ាលឈៅពីឈកមងៗ? 
ខ៖ បាទ្! ាលពីឈកមងៗខ្ញុំសិកាឈៅសាលាបឋែសិកា ទួ្លងម ចឹងខ្ញុំបា ឈរៀ ឈៅទី្ឈនាោះតាុំងពីរូច 
រ ូរដល់ថាន ក់ទី្៥។ ខ្ញុំអាយញ៧ឆ្ន ុំចូលឈរៀ ឈៅសាលា ទួ្លងម ឈ ើយឈៅជុំនា ់ឈនាោះ អ្រ់មា អី្ឈធវើ 
ដុំឈណើ រឈទ្ គឺឈធវើដុំឈណើ រឈោយឈងមើរឈជើង គឺខ្ញុំឈដើរពីផ្ទោះឈៅសាលាទួ្លងម។ ឈរៀ តាុំងពីថាន ក់ទី្១ រ រូដល់ 
ថាន ក់ទី្៥សាលា ទួ្លងមហ្នងឹ ដល់ឈពលចប់ពីសាលាទួ្លងមឈៅ ខ្ញុំឈៅឈរៀ ឈៅសាលា ត្ពោះស ី ញ។ 



ឈពលចូលឈៅឈរៀ ឈៅសាលាត្ពោះស ី ញ ខ្ញុំក៏ឈដើរថ្ដលឈ ើយឈរៀ រ ូរ ដល់ថាន ក់ទី្៧ ខ្ញុំបា កង់ជិោះ 
ែួយ បា ខ្ញុំគារ់ទិ្ញឱ្យខ្ញុំជិោះែួយសម្រម្ភប់ឈៅឈរៀ ។ ប ញថ្ តឈៅឈនាោះឈយើងែិ មា លញយចាយត្គប់ត្គា ់ឈទ្ 
ត្គា ់ថ្របា កង់ជិោះវាឈរៀងធូររិចថ្ដរ ជិោះកង់បា ២ថ្ខឈចារលួចបារ់។ ជិោះកង់បា ២ថ្ខឈចារលួចបារ់ 
ឈយើងឈដើរឈទ្ៀរឈដើររ ូរទល់ឈៅដលថ់ាន ក់ទី្១២ ពីឈត្ពាោះអ្រ់មា កង់ជិោះ កម្រលិតជីវភាពវាឈៅមា ភាព 
ខសរ់ឈខាយ ឈ ើយជីវភាពរស់ឈៅឈពលឈនាោះ ឈយើងពឹងថ្ផ្អកឈៅឈលើចម្ភា រដុំណាុំ។ ឪពញកឈធវើជាត្គូ 
ឈ ើយខ្ញុំឈៅផ្ទោះជួយឪពញកមាដ យឈធវើចម្ភា របថ្ ែ ឈយើងមា ោុំជាបថ្ ែថ្សៃឈាដ ប  ិងោុំជាបថ្ ែថ្សៃ  ិយាយ 
ឈៅឱ្យថ្របថ្ ែឈយើងោុំទុំងអ្ស់ ចឹងឈយើងយកឈៅលក់ឈៅកនញងផ្ារ។  
ក៖ ឈ ើយឈៅឈពលសែ័យឈនាោះ បងមា លញយត្គប់ត្គា ់ឈៅឈរៀ ឬឈទ្? 
ខ៖ ឈបើ ិយាយអ្ុំពីសែ័យឥឡវូ ឈបើ ិយាយអ្ុំពីលញយឱ្យវាត្គប់ត្គា ់ គឺវាែិ ត្គប់ត្គា ់ឈទ្។ 
ក៖ អ្រ់ឈទ្ ខ្ញុំចង់ ិយាយាលពីបងឈៅឈកមងឈៅឈរៀ ? 
ខ៖ សែ័យែញ យា ប់ ឈយើងអ្រ់មា ឈៅឈរៀ បា ឈត្ចើ ភាសា ឈយើងចង់ឈៅឈរៀ ឱ្យបា ឈត្ចើ ដូចជាឈគ 
ថ្រឈយើងអ្រ់មា លញយត្គប់ត្គា ់។ ឈ ើយឈយើងរវល់ារងារឈៅផ្ទោះ ដូចជាោុំបថ្ ែ ោុំអី្ចឹងណា៎  ចឹង 
ាលពីឈៅឈកមង ខ្ញុំបា ថ្រឈៅឈរៀ ឈ ើយែកវញិឈធវើបថ្ ែ។ ចឹងឈៅឈរៀ ៤ឈមា ង ែកផ្ទោះឈធវើារងារផ្ទោះ៤- 
៥ឈមា ងចឹងឈៅ ចឹងអ្រ់មា ឈពលឈវលាត្គប់ត្គា ់សម្រម្ភប់ារឈរៀ សូត្រឈទ្ ឈៅជុំនា ់ឈនាោះ។ គឺថាឈយើង 
ឈរៀ ពីសាលាឈ ើយ ដល់ឈពលយប់ឈយើងខុំអា ឈែើលឈែឈរៀ បឈណដើ រៗរិចតួច ឈយើងអ្រ់បា មា លញយ 
ត្គប់ត្គា ់ឈៅឈរៀ គួរ ឱ្យបា ចុំឈ ោះជុំនាញដូចឈគ គឺអ្រ់។  
ក៖ បាទ្! អ្រគញណឈត្ចើ បង ឈ ើយសម្រម្ភប់ជីវរិរបស់បងវញិ តាុំងពីរូចរ ូរែកដល់ឥឡូវហ្នឹង 
បងគិរថាជីវរិរបស់បងមា ភាពសញខស្សួល ឬែួយក៏ជីវរិបងមា បា ឆ្ែងារ់អ្វីខែោះថ្ដរ? 
ខ៖  ិយាយឈៅជីវរិាររស់ឈៅឈលើថ្ផ្ ដីឈ ោះ វាែិ បា សញខស្សលួឈទ្ ឈយើងថ្រងថ្រជួបឧបសគារ ូរ 
ឧបសគាហ្នឹងគឺវាតាែឈតាងឈយើងជាឈរៀងរ ូរ។ ចឹងឈបើឈយើងឈធវើត្បថ្ ស ឈយើង ឹងជួបឧបសគា ទុំង 
ារងារ ទុំងារឈរៀបចុំងរាិឈៅកនញងត្កុែត្គួសារ ទុំងារត្គប់ត្គងកូ ឈៅហ្នងឹបា ជួប។  
ក៖ ឈ ើយចឹងសម្រម្ភប់បងត្រូវជាកូ ប ញនាម  ថ្ដរ កនញងត្កុែត្គួសារ? 
ខ៖ ដូចខ្ញុំជម្រម្ភបជូ  ឈបើគិរឈៅខ្ញុំបងឈគកូ ទី្១ ថ្រខ្ញុំបា ត្បាប់ថាមា បងឈគែួយឈទ្ៀរ ថ្ដលបា  
សាែ ប់ចឹងខ្ញុំាែ យជាកូ ទី្១វញិ កូ បងឈគ។  
ក៖ ចឹងសម្រម្ភប់ជីវរិរបស់បង ឈរើបងគិរថាមា ឈពលឈវលាណា ថ្ដលលុំបាកជាងឈគឈៅកនញងជីវរិ? 
តាុំងពីរូចរ ូរែកដល់ឥឡូវហ្នឹងណា៎។  



ខ៖ ជីវរិថ្ដលលុំបាកជាងឈគ ឈពលឈៅឈកមងៗឈោយសារអី្ ឈៅឈកមងៗកម្រលិតជីវភាពរបស់ឈយើង 
ចង់ ិយាយងវាិត្គប់ត្គា ់សម្រម្ភប់ារងារ អ្រ់មា ឈទ្ឈៅជុំនា ់ឈនាោះ។ ភាគឈត្ចើ ត្បជាជ ថ្ខមរឈយើង 
មា ភាពត្កីត្កឈត្ចើ គឺពឹងថ្ផ្អកឈៅឈលើ ាររស់ែួយថ្ងៃរកែួយថ្ងៃឈដើែបីរស់ែួយថ្ងៃចឹងណា។ ចឹងមា  
ភាពលុំបាក ឈពលឈយើងឈៅឈរៀ ឈបើឈយើងខុំត្បឹងឈរៀ  ឈយើងអ្រ់មា អី្ ូប ចឹងឈយើងមា ថ្រថ្បងថ្ចក 
ឈពលឈវលាារងារ។ ចឹងខ្ញុំឈធវើារឈៅឈពលណាថ្ដលខ្ញុំមា អាយញ ៨-៩ឆ្ន ុំ ខ្ញុំឈរៀ ផ្ងឈ ើយដូចជាឈធវើ 
ារថ្ដរ ពីឈត្ពាោះខ្ញុំមា បថ្ ែឈៅឈត្ាយផ្ទោះរបស់ខ្ញុំ គឺោុំបថ្ ែហ្នឹងអ្រ់មា របស់ឈត្បើត្បាស់ត្គប់ត្គា ់ឈទ្ 
ឈៅជុំនា ់ឈនាោះ។ អ្រ់មា ទឹ្ក អ្រ់មា ឈភែើងអី្ឈដើែបីឈត្បើត្បាស់ឈទ្ ចឹងឈយើងោុំបថ្ ែឈយើងពឹងឈៅឈលើ 
កមាែ ុំងសញទ្ធសាធ កញុំថាសូែបីថ្រឈស្សាចដុំណាុំក៏ឈយើងត្រូវថ្រកទឹ្ក ឹងសាម  យកែកឈស្សាងឈៅឈលើដី។ 
ឈ ើយឈយើងមា ថ្ផ្ទដីធុំ សឹងថ្រក ែោះ ិចតាណា ចឹងទ្ុំ ុំដីសឹងក ែោះ ិចតាហ្នឹងឈយើងត្បឹងឈស្សាច 
ថ្រកទឹ្កឈស្សាងឈៅឈលើថ្ផ្ទដីប ញណណឹ ងជាឈរៀងរាល់ថ្ងៃ។ ចឹងឈបើកនញងែួយថ្ងៃ ឈបើសិ ជាខ្ញុំរាប់ឈៅត្បថ្ លជា 
ថ្រកទឹ្កចូលជិរ១០០ឈជើង ឈ ើយទឹ្កថ្រកែកពីកនញងបឹងែកណា ឈៅកនញងបឹងឈយើងដឹងស្សាប់ឈ ើយឈៅ 
ខ្ងឈត្ាយ ដូចជាឈយើងថ្រកទឹ្កឈ ើងភនុំចឹង។ វាមា ទួ្លែួយចញោះឈៅខ្ងឈត្ាែឈត្ៅចឹងឈៅ ឈយើងចញោះ 
ឈៅយកទឹ្កពីខ្ងឈត្ាែដូចឈ ើងភនុំចឹង ឈ ើងែកឈស្សាចពីឈត្ាែរ ូរែកដល់ខ្ងឈលើ។ ចឹងឈបើគិរ 
ជាែួយថ្ងៃ ត្បថ្ លជាចូល៨០ឈជើង ឈ ើយចញោះឈ ើងៗចឹងវាដូចគាន រាល់ថ្ងៃ រ ូរដល់ឈយើងបា ែកយក 
ឈៅលក់បា លញយ ែកទ្ញកស សុំទិ្ញសម្ភា រៈខែោះៗទ្ញកឈត្បើត្បាស។់ ស សុំទ្ញកឈធវើផ្ទោះឈធវើអី្ ទិ្ញកង់ទិ្ញ 
ែ ូរូអី្ ផ្ារ់ផ្ាង់ជីវភាពសពវថ្ងៃចឹងណា៎។ ប ញថ្ តជីវភាពរស់ឈៅសពវថ្ងៃាលឈៅរូចៗ ឈយើងអ្រ់មា លញយ 
ចាយត្គប់ត្គា ់ឈទ្។ ឈពលខែោះឈយើងត្រូវរស់ឈៅពឹងថ្ផ្អកឈៅឈលើធែមជារិ ថ្ដលឈៅជញុំវញិខែួ ឈយើងហ្នឹង 
ដូចជាបឹង ស្សោះឈៅជិរហ្នឹង។ ាលខ្ញុំឈៅឈកមងៗឈធវើបថ្ ែខែោះផ្ង ឈឆ្ែៀរឈៅរកែាូបខែួ ឯងផ្ង ចឹងឈយើង 
ែិ សូវបា មា លញយត្គប់ត្គា ់ឈៅទិ្ញែាូបឈៅផ្ារឈទ្។ ដូចជាឈៅរកត្រីពីកនញងបឹងឈៅខ្ងឈត្ាយផ្ទោះ
ហ្នឹង ឈយើងោក់ែ ង ោក់ឧបករណ៍ថ្ដលអាចរកត្រីបា ែក ក៏បា  ូបជាត្បចាុំថ្ងៃឈៅ។ ឈ ើយឈៅ 
ឈពលថ្ខត្បាុំងអ្រ់មា ទឹ្កអ្រ់មា អី្រក ចឹងឈៅឈពលថ្ខត្បាុំងមា ភាពខវោះខ្រឈត្ចើ  ជាពិឈសសឈយើង 
អ្រ់មា ែាូបត្គប់ត្គា ់ឈទ្ ឈយើងបា ម្ម្រតៀលទ្ញកអ្វីដូចជាត្ប ញកអី្ហ្នឹង។ ចឹងឈឃើញថាារ ូបចញកមា  
ភាពខវោះខ្រខ្ែ ុំងឈៅាលពីខ្ញុំឈៅឈកមងៗណា៎។  
ក៖ ខ្ញុំសូែអ្រគញណឈត្ចើ  សម្រម្ភប់ារថ្ចកចាយអ្ុំពីភាពលុំបាកថ្ដលបងមា ាលឈៅពីឈកមង ឈ ើយខ្ញុំ 
ដឹងថាអ្វីថ្ដលបងបា ត្បាប់ឈ ោះ គឺកូ ឈៅបង ឹងបា ឮឈៅថ្ងៃអ្នាគរ។ ឈ ើយគារ់ ឹងអាចឈរៀ  
ឈ ើយ ឹងអាចជួយថ្កជីវរិរបស់គារ់ឱ្យា ់ថ្រលអជាង ឱ្យស្សួលជាងអី្។ ឈ ើយចឹងបទ្ពិឈសាធ ៍



ថ្ដលបងគិរថាជាសបាយរកីរាយវញិ បងគិរថាឈពលឈវលាណាែួយ ថ្ដលជាឈពលឈវលាសបាយ 
ជាងឈគបុំផ្ញរ? 
ខ៖ ឈបើឈពលឈវលាសម្រម្ភប់ឈយើងឈ ោះ គឺជាឈពលឈវលាថ្ដលបា ជួបជញុំត្កែុត្គួសារ ឈពលឈវលាថ្ដល 
ឈឃើញកូ ទ្ទួ្លបា ឈៅភាពឈជាគជ័យ។ ជាពិឈសសឈៅឈពលឈឃើញកូ បា ឈរៀ ពូថ្ក បា ទ្ទួ្ល 
ឈជាគជ័យឈៅអ្នាគរ បា ារងារលអគឺសម្រម្ភប់ចិរតរបស់ខ្ញុំរ ុំឈភើបខ្ែ ុំងណាស់។ ចឹងបា ជារាល់ថ្ងៃខ្ញុំ  
ជម្រលុញសម្រម្ភប់កូ គឺអ្រ់ថ្ដលគិរអី្ឈទ្ គឺគិរថ្រឈធវើឈែ ចឱ្យកូ បា ឈជាគជ័យគឺខ្ញុំសបាយជាទី្បុំផ្ញរ។ 
ឈ ើយ ឹងត្គា ់ថ្រឈធវើឈែ ច ឱ្យកូ មា អ្វីៗឈត្បើត្បាស់សែរលយ ឈៅឈរៀ បា ត្គប់ត្គា ់។ កញុំឱ្យដូចជាខ្ញុំ 
ាលឈៅពីឈកមងៗឈៅឈរៀ ផ្ងឈធវើារងារផ្ង។ ឈគាលបុំណងរាល់ថ្ងៃ ខ្ញុំសបាយចិរតថ្ដលបា ងវាិ 
ផ្ដល់ឱ្យកូ ឈៅឈរៀ  ឈ ើយកូ បា  ូបចញកត្គប់ត្គា ់ ឈ ើយឱ្យកូ ឈធវើអី្ថ្ដលវាសបាយហ្នឹងគឺឈដើែបី 
ទ្ទួ្លភាពឈជាគជ័យ ឈ ោះគឺជាឈរឿងថ្ដលសបាយជាងឈគ។  
ក៖ ចឹងសម្រម្ភប់បង មា កូ ប ញនាម  នាក់ថ្ដរ? 
ខ៖ ឥឡូវសពវថ្ងៃខ្ញុំមា កូ ៣នាក់។  
ក៖ ឈ ើយពួកគារ់មា ឈ ម្ ោះអ្វីខែោះ ឈរើបងអាចជួយឈរៀបរាប់ឈ ម្ ោះរបសពួ់កគារ់បា ឈទ្? 
ខ៖ កូ បងឈគឈនាោះគឺមា ឈ ម្ ោះ រទិ្ធី ែញ នីយញទ្ធ។ គារ់មា អាយញខវោះ២ថ្ខត្គប់៧ឆ្ន ុំ ឈ ើយកូ ទី្២ គារ់ 
មា ឈ ម្ ោះ រទិ្ធី ែញ នីររ ៈ។ គារ់មា អាយញ៤ឆ្ន ុំជាងឈ ើយ ឈ ើយកូ ទី្៣ឈនាោះគារ់មា ឈ ម្ ោះ រទិ្ធី 
ែញ នីយា ឌី។ 
ក៖ ឈ ើយពួកគារ់រាល់ថ្ងៃ មា បា ឈៅឈរៀ អ្រ់បង? 
ខ៖ ឈរៀ បា ថ្រែួយឈទ្ គឺបងឈគថ្ដលមា អាយញជិរ៧ឆ្ន ុំ។ 
ក៖ ឈ ើយគារ់ឈរៀ ឈៅថាន ក់ទី្ប ញនាម  ថ្ដរបង? 
ខ៖ ឆ្ន ុំឈ ោះគារ់ឈរៀ ឈៅថាន ក់ទី្៣ឈ ើយ គារ់ចូលឈរៀ វញិថាន ក់ទី្៣។  
ក៖ ចឹងសម្រម្ភប់បងវញិ បងមា ថ្ដលធ្លែ ប់ឈៅត្បឈទ្សខ្ងឈត្ៅអ្រ់បង? 
ខ៖ សម្រម្ភប់ត្បឈទ្សខ្ងឈត្ៅខ្ញុំែិ ថ្ដលធ្លែ ប់បា ឈៅឈទ្ ប ញថ្ តឈបើថាឈៅជាលកខណៈជាឈៅត្បឈទ្ស 
ឈវៀរណាែបា ២ដង ឈៅហ្នឹងគឺឈៅឈែើលជលងឺខែួ ឯង ជលងឺថ្ភនក។ មា បញ្ញា ជលងឺថ្ភនក ឈៅវោះារ់ឈៅ 
ឈវៀរណាែ ឈ ើយឈៅឈវៀរណាែបា ២ដងថ្ដរឈៅថ្ត្ព គរ។ ឈ ើយបនាទ ប់ពីហ្នឹងែក ឈៅឈពលថ្ដលខ្ញុំ 
ឈចញឈបសសកែម ខ្ញុំបា ឈៅត្បឈទ្ស ញងកញង ឈពលហ្នឹងម្ៅឈដើែបមីា កែមវធីិសាសនា។ 



ក៖ ឈ ើយឈៅម្ពលថ្ដលបងបា ឈៅ ញងកញងសបាយថ្ដរឈទ្? ឈ ើយបងមា បា ឈដើរឈលងឈៅកថ្ ែង 
ណាខែោះថ្ដរ? 
ខ៖ ាលឈៅ ញងកញងមា អារែមណ៍សបាយ ឈពលឈឃើញត្បឈទ្សឈគសាអ រ មា ឧបករណ៍ទ្ុំឈ ើប ផ្ែូវ 
ងនល់ផ្ែូវអី្ឈយើងឈែើលឈៅវាមា ភាពស្សស់សាអ រថ្រែដង។ មា អ្នាែ័យលអ ឈ ើយឈៅឈពលឈនាោះឈយើង 
បា ឈដើរឈលង អ្រ់សូវមា ែឈធាបាយឈធវើដុំឈណើ រឈទ្។ ឈៅឈពលខែោះគឺឈយើងឈដើរជាែួយែិរតភកដិ ឈដើរឈត្ចើ  
ថ្ដលឈ ើងឈពញទី្ត្កុងឈនាោះ។ ឈដើរឈៅឈឃើញឡា ចឹងឈៅឈៅឈគជិោះ ឈដើរ រ់ណាស់ឈយើងឈៅជិោះរឈទ្ោះ 
ឈភនើង រងឈភែើងឈត្ាយដី ត្គា ់ថ្រឈយើងអា អ្កសរឈ ើយ ឈយើងចាុំឈលខឡា ឈៅណា។ ឈយើងអាចែក 
ដល់ឈគាលឈៅឈយើងវញិបា  ឈ ើយឈយើងឈដើរឈលងឈដកឈៅស្សុកឈគឈនាោះ។  
ក៖ ត្គា ់ថ្រឮ ខ្ញុំក៏មា អារែមណ៏ថាសបាយថ្ដរ។ ចឹងឈៅឈពលថ្ដលទ្ុំឈ រអី្ ឈរើបងចូលចិរតឈធវើអ្វីជាង 
ឈគ? 
ខ៖ ឈៅឈពលថ្ដលទ្ុំឈ រពីារងារទុំងអ្ស់ អ្វីថ្ដលខ្ញុំចូលចិរតឈធវើជាងឈគ គឺអា ព័ត៌មា តាែរយៈ 
internet ឈែើល facebook ឈ ើយឈែើលែិរតភកដីចាស់ៗថាពួកគារ់កុំពញងឈធវើអី្ឈគឥឡូវហ្នឹង។  
ក៖ ឈ ើយឈៅកនញងស្សកុថ្ខមរឈយើង មា ថ្ដលបា ឈៅឈខរតណាខែោះ? 
ខ៖ ឈៅស្សុកថ្ខមរខ្ញុំឈៅបា ឈត្ចើ ឈខរតថ្ដរ ត្បថ្ លជាខវោះ៥-៦ឈខរតហ្នឹងឈៅ ឈត្ៅពីឈខរតអ្សឈ់នាោះ ខ្ញុំ 
ឈៅអ្ស់ឈ ើយ។ 
ក៖ ចឹងឈខរតណាខែោះថ្ដលបងចូលចិរតជាងឈគ? 
ខ៖ ឈខរតថ្ដលខ្ញុំចូលចិរតជាងឈគ ថ្ដលខ្ញុំធ្លែ ប់ម្ៅមា ថ្រឈខរតែណឌ លគិរ ីថ្ដលខ្ញុំចូលចិរត។ 
ក៖ ឈ រញអ្វីថ្ដរបង? 
ខ៖ ែណឌ លគិរគឺីជាឈខរតែួយថ្ដលឈពារឈពញឈៅឈោយធែមជារិស្សស់បុំត្ពង មា ភនុំមា អី្ឈែើលឈៅដូច 
ជាស្ថា នសួគ៌ថ្ដលខ្ញុំមា អារែមណ៏ថា ចង់រស់ឈៅទី្ឈនាោះដែរ។  
ក៖ កថ្ ែងឈនាោះឈែើលឈៅវាសបាយថ្ែ  ឈបើតាែខ្ញុំឈឃើញ។ ចឹងសម្រម្ភប់បង ឈបើសិ ជាកីឡាវញិបង 
ចូលចិរតកីឡាអ្វីជាងឈគ? 
ខ៖ ខ្ញុំចូលចិរតកីឡាថ្ លទឹ្កជាងឈគ។  
ក៖ ចឹងបងឈចោះថ្ លទឹ្កឈទ្? 
ខ៖ ខ្ញុំឈចោះ ែិ សាទ រ់ែិ ខ្ែ ុំងឈទ្ ថ្រអាចថ្ លបា ឈៅឈពលថ្ដលមា បញ្ញា ។ 



ក៖ ចឹងបងសូែអ្រគញណឈត្ចើ សម្រម្ភប់ ឱ្ាសថ្ដលបងបា ផ្ដល់ឱ្យពួកខ្ញុំបា សម្ភា សជាែួយបង 
ឈ ើយខ្ញុំដឹងថាអ្វីែួយឈ ោះ គឺជាពរជ័យែួយសម្រម្ភប់កូ ឈៅបងឈៅជុំនា ់ឈត្ាយ ឈដើែបីឱ្យគារ់បា ដឹង 
អ្ុំពីជីវត្បវរតិបងចឹងណា៎។ ឈ ើយឈៅឈពលថ្ដលងរសម្លេងឈ ោះឈ ើយ ខ្ញុំ ឹងោក់សម្លេងឈ ោះឈៅកនញង 
ឈវបសាយរបសស់ាលា BYU ឈៅអាឈែរចិហ្នឹងណាបង។ ចឹងឈបើស ិជាពួកខ្ញុំោក់ ឈរើបងអ្ ញញ្ញា រឱ្យ
ពួកខ្ញុំោក់ថ្ដរឈទ្បង? 
ខ៖ អ្រ់អី្ឈទ្ ោក់បា ។ 
ក៖ អ្រគញណឈត្ចើ បង ឈ ើយបនាទ ប់ែកពួកខ្ញុំ ឹងងរឈចញជាឌីស ជូ បងែួយថ្ដរ ឈៅឈពលថ្ដលពួកខ្ញុំ
សម្ភា សចប់ចឹងណា៎។ 
 


