
ការសម្ភា សរបស ់នែល ដាែី 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហែម សីហា ខ៖ អ្នកត្រវូបានសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហនល ដានី 

ក៖ ជំរាបសួរបងត្សី! 

ខ៖ ចា៎ ! ជំរាបសួរ! 

ក៖ ខ្ុ ំបាទឈ ម្ ោះ ហែម សីហា នឹងឈ្វើបទសម្ភា របងត្សីម្ភន កហ់ដលសពវថ្ងង គារក់ំពុងរស់ឈៅកនុងភូម ិ
ត្រពងំឈូក ផទោះឈលខ ៣៧A ខណ្ឌ  ហសនសុខ ឈៅកនុងរាជធានីភនឈំពញ។ ថ្ងងឈនោះផងហដរ គឺនងឹថ្ងងទី ២២ ហខ 
០៦ ឆ្ន  ំ២០១៨។ អ្ា៎! អ្រឈ់ោសបងត្សី! បអូនឈ្វើបទសម្ភា សឈនោះគឺឈៅកនុងគឈត្ម្ភងមយួ របស់សាកលវទិា
ល័យមយួឈៅកនុងសែរដឋអាឈមរកិហដលម្ភនឈ ម្ ោះថា សាកលវទិាល័យ Brigham Young University 
ឈែើយគឈត្ម្ភងឈនោះផងហដរម្ភនឈ ម្ ោះថា គឈត្ម្ភងត្បវរតិផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ត្បជាជនកមពុជា ឈែើយអ្រឈ់ោសបង
ត្សី ឈរើបងត្សីអ្នុញ្ញា រឈដើមបឲីបអូនឈ្វើបទសម្ភា សឈនោះហដររឈឺទបងត្សី? 

ខ៖ ចា៎ ! អ្រអ់្ីឈទ អ្នុញ្ញា រ។ 

ក៖ បាទ! អ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណ្ឈត្ចើនបងត្សី។ ឈែើយបអូនដងឹថា អ្ុឺ! គឈត្ម្ភងមយួឈនោះវានឹងត្បោនពរជយ័ដល់បង
ត្សី ឈែើយនងិត្កុមត្គួសារ ឈែើយនងិអ្នកដថ៏្ទឈផេងឈទៀរឈដើមបឲីពកួគារោ់ងំអ្ស់គាន យល់អ្ំពីអ្ា៎! ត្បវរតតិ្កមុ
ត្គួសាររាងៗខលួនរបស់ត្បជាជនកមពុជាផងហដរ។ ឈែើយបងត្សីនិងត្កមុត្គសួារនឹងទទលួបានចាបថ់្នបទ
សម្ភា សផ្ទទ ល់ខលួនជាសីុឌីមយួចាប ់ ត្បសិនឈបើបងត្សីអ្នុញ្ញា រឲបអូនឈ្វើបទសម្ភា សឈនោះផងហដរ ឈែើយបទ
សម្ភា សឈនោះឈគនឹងរកាវាទុកឈៅកនុងឈគែទំពរ័មយួម្ភនឈ ម្ ោះថា cambodianoralhistories.byu.edu 
ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងបអូននឹងចបឈ់ផតើមឈ្វើកិចចសម្ភា សដល់បងត្សី។ អ្រឈ់ោសបងត្សី! ឈរើបងត្សីម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរ
ឈ ម្ ោះឈៅតាមអ្រតសញ្ញា ណ្បនរបស់បងណាបង? 

ខ៖ ចា៎ ! នាងខ្ុ ំម្ភនឈ ម្ ោះអ្ុឺ! ហនល ដានី។ 

ក៖ អ្ុ!ឺ អ្រឈ់ោសបងត្សី! ឈរើបងត្សីម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈទបង? 

ខ៖ ម្ភនឈ ម្ ោះនីែនឹងែុីស!!!  

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងបាទ! អ្រម់្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅអ្ីពីនីែនឹងឈទនា៎? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ។ 



ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈរើអ្ុឺ! ឈ ម្ ោះហដលត្រូវបានឈត្បើត្បាស់អ្ុឺ! កាលពីឈៅឈកមងៗដូចជាម្ភនមរិតភក័្កករត្សករៗរកឺប៏ា៉ា ម្ភ៉ា ក់
ម្ភនឈៅឈ ម្ ោះអ្ីឈត្ៅពឈីនោះឈទ? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ!! 

ក៖ ឈត្ៅពីឈ ម្ ោះែនឹងឈទៀរឈទ? 

ខ៖ ម្ភនពូឈៅជិរផទោះែនងឹគារឈ់ៅត្សីលកខ។័ 

ក៖ អ្!ូ អ្ញ្ជ ឹងត្សីលកខ!័ មចិបានគារឈ់ៅបងឈ ម្ ោះត្សីលកខ?័ 

ខ៖ ខ្ុអំ្រដ់ងឹហដរែុីស!!! 

ក៖ អ្ា៎! អ្ញ្ជ ឹងបងអ្រដ់ឹងឈទបង! ឈរើបងត្សីម្ភនអាយុប៉ាុនាម នឈែើយឈៅកនុងឆ្ន ឈំនោះ? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ខ្ុ ំម្ភនអាយុ ៣៦។ 

ក៖ ៣៦ បងនា៎! ឈែើយបងត្សីម្ភនឈៅចឆំ្ន កំំឈណ្ើ ររបស់បងត្សីឈទបង? 

ខ៖ ចា៎ ! ខ្ុអំ្ា៎! ឆ្ន អំ្ុឺ! ឈលខបារាងំហមន? 

ក៖ ែនឹងឈលខបារាងំ! 

ខ៖ ឆ្ន  ំ១៩៨២។ 

ក៖ ចុោះម្ភនចថំ្ងង ហខអ្ីឈទបង? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ថ្ងងទ ី១០ ហខ ០២។ 

ក៖ ១០ ហខ ០២! 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចុោះឈបើសិនជាឈយើងគិរជាឆ្ន ចំន័ទគរិវញិត្រូវជាសរវអ្ីហដរបង? 

ខ៖ សរវៗ  ហឆរ! 

ក៖ សរវហឆរបងនា៎! 



ខ៖ ឆ្ន ចំ! 

ក៖ ឆ្ន ចំ! អ្រឈ់ោសបងត្សី! ឈរើបងត្សីម្ភនអ្ុឺ! ទកីហនលងកំឈណ្ើ រឈៅណាហដរបង? 

ខ៖ ឈៅអ្ុឺ! ឈខរត កំពងស់ពឺ។ 

ក៖ ឈៅភូម ិឃុំ ត្សុកអ្ហីដរបង? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ភូម ិអ្ពំិលទឹក ត្សុក សំឈរាង ឈអ្ត្សុកអ្ីឈគ? ឃុំ សំបូរ ត្សកុ សំឈរាងទង ឈខរត កំពងស់ពឺ។ 

ក៖ បាទ! បងត្សី។ ឈរើបងត្សីម្ភនបងបអូនប៉ាុនាម ននាកហ់ដរបង? 

ខ៖ ខ្ុអំ្ុឺ! ម្ភនបងបអូននយិាយោងំអ្ស់ដំបូងែម៉ាង? 

ក៖ ែនឹងបងបអូនោងំអ្ស់! 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ដំបូងត្បានំាក។់ 

ក៖ ត្បានំាកប់ងនា៎? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ អ្ុ!ឺ អ្រឈ់ោសបង! ឈរើបងជាកូនទបី៉ាុនាម នឈៅកនុងត្កុមត្គួសាររបស់បង? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ខ្ុ ំកូនកណាត ល កូនទីបី។ 

ក៖ កូនទីប។ី ឈរើបងបអូនរបស់បងត្សីពួកគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្ីខលោះបង? 

ខ៖ អ្ុឺ! បងត្សីទីមយួឈ ម្ ោះ អ្ុ!ឺ ហនល ត្សីឈរ ៉ារ ឈែើយបងត្បសុទីពីឈ ម្ ោះអ្ុឺ! ហនល វជិាជ  ឈែើយបនាទ បម់កខ្ុ ំ 
បនាទ បម់កឈទៀរបអូនត្បុសខ្ុ ំ ហនល នាង ឈែើយនិងបអូនត្បុសឈៅ ហនល សុភាព។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈត្ចើនបងត្សី។ ឈរើបងត្សីឈៅចងចសំាចឈ់រឿងខលោះៗពពីួកគារក់ាលពីឈៅវយ័ឈកមងៗ
ជាមយួពួកគារឈ់ទបង? 

ខ៖ ហាស់!!! អ្ុឺ! 

ក៖ សាចឈ់រឿងហដលគួរឲចងចអំ្ីកាលពីឈៅឈកមងឈពលឈៅជាមយួពួកគារ?់ 



ខ៖ ចងចឈំពលដូចថាហាស់!!! ឈពលបា៉ា ម្ភ៉ា កអ់្រឈ់ៅអ្ីអ្ញ្ជ ឹងឈៅអ្ុឺ! គារឲ់លុយទិញអ្ីញំុអ្ញ្ជ ឹងឈៅ ខ្ុ ំ
បអូនឈគ ប៉ាុហនតអ្ុ!ឺ ខ្ុ ំអ្រសូ់វដងឹហរបងៗខ្ុហំាស់!!! គារឈ់ៅបបលួខ្ុ ំឈៅទិញនំឈៅទិញអ្ីញំុអ្ញ្ជ ឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ បង។ អ្ញ្ជ ឹងឈៅឈពលហដលបងត្សីឈៅឈកមង ឈរើបងត្សីចូលចិរតឈ្វើអ្វខីលោះជាមយួពកួគារ?់ 

ខ៖ ែុីស!!! ចូលចិរតឈអ្ើយ! ជហជកឈលងអ្ញ្ជ ឹង ត្បហលងគាន ឈលងអ្ីអ្ញ្ជ ឹងឈៅ។ 

ក៖ ឈៅឈពលឈនោះ ឈរើពួកគាររ់ស់ឈៅកហនលងណាខលោះ? ឈែើយពួកគារឈ់្វើការអ្ីខលោះហដរបង? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ បងត្សីទីមយួ ឈែើយនិង បងត្បសុបនាទ បគ់ារប់ានសាល បប់ារឈ់ៅឈែើយ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈែើយនងិបអូនត្បុសរបស់ខ្ុ ំមយួឈទៀរកប៏ានសាល បហ់ដរ សពវថ្ងងឈៅខ្ុ ំឈៅហរពីរនាកប់ងបអូន ជាមយួែនឹង
បអូនឈៅឈទ ឈៅសល់ហរពីរនាកែ់នឹងឈទ។ 

ក៖ ចុោះបអូនឈៅែនឹងសពវថ្ងងគារឈ់្វើការងារអ្ីហដរបង? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ គារឈ់្វើការឈៅកនុងឈភាជជនីយដាឋ ន រងារ សាលអ្ីមនិដឹង ឈគឈៅខលិប ខលិបអ្ញ្ជ ឹងឈែើយ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្រគុណ្ឈត្ចើនបង។ ឈរើម្ភត យរបស់បងត្សីគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហដរបង? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ គារម់្ភនឈ ម្ ោះ អ្ នុ សារា៉ា។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈត្ចើនបង។ ចុោះឪពុករបស់បងត្សីគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហដរបង? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ឪពុកខ្ុ ំឈ ម្ ោះ នួន នឹម។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្រគុណ្ឈត្ចើនបង។ ឈរើពកួគារោ់ងំពីរសពវថ្ងងឈនោះ គារម់្ភនអាយុប៉ាុនាម នឈែើយបង? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ឪពុកខ្ុ ំដូចជា ែុក ែុកបនួ ែុកត្បា។ំ 

ក៖ បាទ!ៗ បង។ ចុោះម្ភត យវញិ? 

ខ៖ អ្ុឺ! ម្ភ៉ា កយ់ាយអាយុប៉ាុនាម នឈែើយឈនោះ? ឆ្ន  ំមហម ម្ភ៉ា កយ់ាយប៉ាុនាម នអ្ូនដា? អ្ា៎! ម្ភ៉ា កយាយឈទ ែុកត្បា ំ
អ្ុឺ! ម្ភត យខ្ុ ំែុកត្បា ំឪពុកខ្ុែុំកត្បាបំី។ 

ក៖ បាទ!ៗ បងត្សី។ អ្ុឺ! ចុោះបងត្សីម្ភនចថំ្ងងហខឆ្ន កំំឈណ្ើ ររបស់ពួកគារោ់ងំពីរឈទ? 



ខ៖ អ្រច់ឈំទ ប៉ាុហនតដឹងហរឆ្ន ហំដលគារឈ់កើរអ្ុឺ! តាមចនទគ័រិគ ឺឪពុកខ្ុ ំគឺគារឈ់កើរឆ្ន ឈំរាង ឈែើយម្ភត យខ្ុ ំគារ់
ឈកើរឆ្ន មំហម។  

ក៖ អ្ុ!ឺ ឈរាង ឈែើយនិងមហមពួកគារស់រវអ្ីហដរបង? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ឈរាងសរវនាគ អ្ុ!ឺ មហមសរវពហព។ 

ក៖ បាទ! បងត្សី។ អ្ុ!ឺ ចុោះពួកគារោ់ងំពីរនាកម់្ភនត្សុកកំឈណ្ើ រឈៅភូមណិា ត្សុកណា ឈខរតណាហដរ
បង? 

ខ៖ អ្ុឺ! ពុករបស់ខ្ុ ំអ្ុឺ! ត្សកុកំឈណ្ើ រគារដូ់ចឈៅកហនលងទីកំឈណ្ើ ររបស់ខ្ុ ំហដរ អ្ុ!ឺ ឃុំ សំបរូ ភមូ ិអ្ំពិលទឹក 
អ្ុឺ! ត្សុក សំឈរាងទង ឈខរត កំពងស់ពឺ ឈែើយចំហណ្កម្ភត យខ្ុ ំ ខ្ុ ំដងឹតា អ្ុឺ! ឃុំ ពនី អ្ុឺ! សអីឈគ? ដឹងតាឈខរត 
កំពងឆ់្ន ងំ ទីរមួឈខរត កំពងឆ់្ន  ំឃុំ ពនី។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្រគុណ្ឈត្ចើនបង។ ឈរើឪពុករបស់បងត្សី គារត់្បកបមុខរបរអ្វីខលោះ ឈដើមបផីគរផ់គងត់្កុមត្គួសារ
បង? 

ខ៖ សពវថ្ងងគអឺ្ុឺ! គាររ់រអ់្ុ!ឺ ម៉ាូរូកងប់ីហដរឈគឈៅរុកៗែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ។  

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចុោះពីឈដើមមុននិងគាររ់រអ់ាែនឹង គារធ់ាល បឈ់្វើអ្ខីលោះហដរ? 

ខ៖ គារធ់ាល បរ់កសីុ អ្ុ!ឺៗ លកឈ់ត្គឿងម្ភ៉ា ឈញ៉ា អ្ុឺ! ម៉ាូរូអ្ែីនឹងជួលជុលអ្ីែនឹង។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈត្ចើនបង។ ចុោះឪពុករបស់បងត្សីជាមនុសេហបបណាហដរ? 

ខ៖ ហាស់!ៗៗៗ គារអ់្ុ!ឺ គាររ់ាងដូចថា កាចបនតិចប៉ាុហនតចរិតលអ ចា៎ ! គារច់រិតលអ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈត្ចើនបង។ អ្ុ!ឺ ចុោះម្ភត យរបស់បងត្សី គារធ់ាល បត់្បកបមុខរបរអ្វីខលោះឈដើមបផីគរផ់គងត់្កុម
ត្គួសារបង? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ គារធ់ាល បល់កដូ់រឈៅមុខផទោះ លកច់បែ់ួយអ្ីបនតិចបនតួចអ្ញ្ជ ឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ ចុោះគារជ់ាមនុសេហបបណាហដរបង? 



ខ៖ ហាស់!ៗៗៗ គារចូ់លចិរតឈលងឈសើចឈត្ចើនបនតិច ែុីស!ៗ ចា៎ ! គារចូ់លចិរតឈលងឈសើច។ 

ក៖ អ្រគុណ្ឈត្ចើនបង។ ឈរើបងត្សីឈៅចសំាចឈ់រឿងអ្វីខលោះ ពីឪពុកម្ភត យរបស់បងត្សី ហដលជាសាចឈ់រឿងហដល
បងគួរហរចងច?ំ 

ខ៖ អ្ុឺ! ខ្ុ ំដូចជាចងច ំ ដូចថាឈពលឈអ្ុើយ! ដំបូងឈ ើយអ្ុឺ! ឈពលហដលបា៉ា ខ្ុ ំឈៅអ្ុឺ! រកសីុអ្ញ្ជ ឹងឈៅខ្ុ ំចងចំ
បំផុរ គឈឺៅឈពលហដលត្គសួារខ្ុ ំកាលែនឹងរាងត្កហមនហទន។ បា៉ា ខ្ុ ំគារធ់ាករ់ម៉ាក ឈែើយគារប់ាន ខ្ុ ំបានរង
ចគំារឈ់មើលផលូវគារជ់ារាងរាល់ល្ងង ចជាមយួឈកមងៗ ហដលឈៅជិរផទោះែនឹង។ ឈពលថ្ងងមយួខ្ុ ំឈឃើញគារ់
ត្រលបម់កវញិ គារប់ានទិញអាវឲខ្ុមំយួហដលអាវែនឹងខ្ុ ំត្សឡាញ់ជាទីបំផុរ ឈែើយខ្ុឈំៅចងចជំានិចច
ហដលឈឃើញឪពុករបស់ខ្ុ ំបានទិញអាវងមីមយួសំរាបកូ់ន សំរាបអ់្នកអ្រឈ់មើលឈៅគរួឲរឈំភើបណាស់។ 

ក៖ បាទ! បង។ ឈរើពួកគារោ់ងំពីរនាកធ់ាល បហ់ដលត្បាបអ់្ុឺ! បងត្សីអ្ំពីជវីរិរបស់ពួកគារក់ាលពីឈៅឈកមងៗ
ឈទបង? 

ខ៖ ចា៎ ! ធាល បគ់ារហ់រងនយិាយត្បវរតិរបស់គារោ់ងំពីរ តាងំពសីមយ័ពលពរថាលំបាកយា៉ា ងមចិៗ មុននឹង
គារប់ានឈរៀបការជាមយួគាន  ហាស់!ៗ ដូចថាពីភាពលំបាករបស់ណាស់ែនឹងឈែើយខ្ុ ំដឹងហរប៉ាុណ្ណឹ ងហាស់!
ៗ គារហ់រងហរនិយាយត្បាបអ់្ញ្ជ ឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្រគុណ្ឈត្ចើនបង។ ឈរើបងត្សីឈៅចងចឈំ ម្ ោះជីដូនជតីារបស់បងត្សីហដរឬឈទបង? ជីដូនជតីា
ខាងម្ភ៉ា ក និងបា៉ា ? 

ខ៖ ខាងបា៉ា ខ្ុដំឹងតាគារឈ់ ម្ ោះថា តាហនល អ្រហ់ដលបានជួបមខុគារឈ់ទ ឈពលខ្ុ ំឈកើរមកែនឹងគឺគារប់ាន
បារប់ងជីវរិឈៅឈែើយ ហរខ្ុ ំោនយ់ាយយាយរបស់ខ្ុ ំគឺគារឈ់ ម្ ោះអ្ុឺ! អ្ នុ ឈអ្ៀម ឈល្ងកយាយត្រូវជាម្ភត យ
ខាងបា៉ា របស់ខ្ុ ំ ឈែើយខាងម្ភ៉ា ករបស់ខ្ុអំ្ុឺ!ៗ ឈ ម្ ោះតានឹម ហែស? តា នមឹ នមឹឈ ម្ ោះដូចបា៉ា របស់ខ្ុ។ំ 
ឪពុកឈកមកឈែើយនិងកូនត្បសារឈ ម្ ោះដូចគាន  ចា៎ ! ឈ ម្ ោះ នឹម។ 

ក៖ ចុោះៗ យាយខាងម្ភ៉ា ក? 

ខ៖ យាយឈ ម្ ោះអ្ីឈគឈភលចបារឈ់ែើយនាគ? អ្រច់ឈំទ។ 

ក៖ អ្ឈូខ! អ្ញ្ជ ឹងបងអ្រច់យំាយឈទ។ 

ខ៖ ចា៎ ! នយិាយឈៅខ្ុ ំអ្រោ់នឈ់ទខាងម្ភត យរបស់ខ្ុ ំ គឺអ្រោ់នោ់ងំពីរោងំតាោងំយាយគឺអ្រោ់នោ់ងំពីរ 
ខាងឪពុករបស់ខ្ុ ំ ខ្ុ ំោនត់ាយាយឈទ ចា៎ ! 



ក៖ ភាគឈត្ចើនឈៅត្សុកហខមរឈយើង សំនួរែនឹងពួកគារអ់្រសូ់វដឹងឈទឈដាយសារឈយើងអ្រធ់ាល បម់្ភនការគរត់្តា
ត្បវរតតិ្កុមត្គសួារទុក ឈនោះជាមូលឈែរុហដលឈគឈ្វើគឈត្ម្ភងឈនោះឈ ើងឈដើមបឲីហខមរឈយើងម្ភន កូនឈៅជនំាន់
ឈត្កាយម្ភនឳកាសដឹងពីត្បវរតិជីដូនជីតារបស់ឈគ។ ចុោះបងត្សីម្ភនដងឹពីថ្ងង ហខ ឆ្ន  ំកំឈណ្ើ ររបស់តាយាយ
បងត្សីឈទ? 

ខ៖ អ្រដ់ឹងផង!  

ក៖ អ្រដ់ឹងឈទបងនា៎? 

ខ៖ ចា៎ ! អ្រដ់ឹងឈទ។ 

ក៖ ចុោះម្ភនដងឹអ្ុឺ! ទីកហនលងកំឈណ្ើ ររបស់តាយាយរបស់បងឈទ? 

ខ៖ ដឹងតាអ្ុ!ឺ គារឈ់កើរឈៅកហនលងហដលឪពុកម្ភត យរបស់ខ្ុ ំឈកើរឈៅឈខរតអ្ុឺ! ខាងឪពុកខ្ុ ំគារឈ់កើរឈៅឈខរត 
កំពងស់ពី ឈែើយដល់តាឈពលជីដូនជីតាខ្ុ ំត្បហែលជា គារឈ់កើរឈៅែនឹងហដរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ បងអ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណ្ឈត្ចើនបង។ អ្ុឺ! ចុោះបងធាល បដ់ឹងពឈីរឿងរបស់ពួកគារខ់លោះឈទ? តាយាយែនឹង? 
ឪពុកម្ភត យធាល បន់ិយាយឈរឿងតាយាយ? 

ខ៖ គារធ់ាល បន់ិយាយត្បាបខ់លោះហដរ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹង! បងចចំំនុចត្រងណ់ាខលោះ? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ខាងឪពុកខ្ុ ំគារថ់ា អ្ុឺ! ជីតារបស់ខ្ុ ំកាចណាស់ៗ កាចហមនហទនសមយ័ែនឹង សូមបហីរឈពលគារ់
ត្រលបម់កពីឈ្វើការ ឈពលហដលត្បពនធរបស់គារ ់ ហដលត្រូវជាយាយរបស់ខ្ុ ំែនងឹ ឈរៀបបាយទឹកឲគារគ់តឺ្រូវ
ហរអ្ងគុយែូបជាមយួគាររ់ែូរដល់គារហ់លងពិសារបាយ។ ដល់តាឈពលខាងម្ភត យខ្ុ ំអ្ុឺ! ជដូីនជីតាលឺសូរ
ថា ឈពលហដលគារអ់្ុឺ! គារឈ់ៅរូចៗ ឈពលហដលជីដូនខាងម្ភ៉ា កខ្ុអំ្រឈ់ៅអ្ញ្ជ ឹង គារហ់រងហរផ្ទត អំ្នកជិរខាង
ថា ឈបើកូនរបស់គារហ់ដលត្រូវជាម្ភត យរបស់ខ្ុ ំែនឹង អ្ុ!ឺ រកឺប៏ងបអូនរបស់ម្ភត យខ្ុ ំែនឹងឈៅណាមកណាចងញំុ់
អ្ីឲញំុសិនឈៅ ចគំារត់្រលបម់កវញិអ្ុ!ឺ គិរលុយគរិកាកឲ់អ្ញ្ជ ឹងឈៅណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ បង។ ឈរើត្កមុត្គួសាររបស់បងត្សី ហដលកំពុងរស់ឈៅភនឈំពញសពវថ្ងងែនឹង មករស់ឈៅភនឈំពញ
ែនឹងរយោះឈពលយូរប៉ាុណាណ ឈែើយ? 



ខ៖ អ្ុឺ! ត្បហែលជាខទងអ់្ុឺ! ៣០ឆ្ន ឈំែើយដឹង ត្បហែលជា៣០ឆ្ន ឈំែើយឈមើលឈៅឈត្ពោះខ្ុសំាមជាងឈែើយខ្ុ ំ
ប៉ាុហនតខ្ុមំកឈៅែនឹងខ្ុ ំម្ភនអាយុបនួត្បាឆំ្ន ហំដរឈែើយបានខ្ុ ំមកឈៅែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ ឈរើបងត្សីម្ភនសាចញ់រិដថ៏្ទឈទៀរ ហដលរស់ឈៅឈត្ៅត្បឈទសកមពុជាហដររឈឺទបង? 

ខ៖ ចា៎ ! ខ្ុ ំម្ភនខលោះហដរ ត្រូវជាបងរបស់ខាងម្ភ៉ា កខ្ុចំា៎ ! 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងគាររ់ស់ឈៅណាហដរបង? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ អ្ ុ៊ុំរបស់ខ្ុ ំគាររ់ស់ឈៅសែរដឋអាឈមរកិ។ 

ក៖ ម្ភនដឹងរដឋគារក់ំពងរ់ស់ឈៅឈទបង? 

ខ៖ ចា៎ ! ដងឹគឺរដឋអ្ុ!ឺៗ សអីឈគយូថ្ន្ិរឈសតរ អ្ីឈគអ្ញ្ជ ឹងឈែើយៗ។ 

ក៖ ែនឹងអ្រគុណ្ឈត្ចើនបង។ ឈរើសាវ មរីបស់បងម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរបង? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះអ្ុឺ! អ្ុក យូឈរ ៉ារ។ 

ក៖ ឈរើបងត្សីឈរៀបអាពែ៍ពិពែ៍ឈៅហខណា? ឆ្ន ណំា? ថ្ងងណាហដរបង? បងម្ភនចឈំទ? 

ខ៖ ឈៅថ្ងងទ ី២៥ ហខ ១២ ឆ្ន  ំ២០០៥។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈត្ចើនបង។ 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំឈៅរដឋអ្ីឈគ វា៉ា សីុនឈតាន? ឈភលចបារឈ់ែើយឈនោះ! វា៉ា សីុនឈតានឈសតរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ ឈរើអាពែ៍ពពិែ៍ហដលបងឈរៀបចំឈ ើងែនឹង ឈរៀបចឈំ ើងឈដាយឪពុកម្ភត យ រកឺប៏ងអ្នកហដល   
រកឈដាយខលួនឯក រកឺអ៏្នកណាអ្នកផេផំគុឲំ? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ឈរៀបចឈំដាយឪពុកម្ភត យ ឈែើយនិងអ្ ុ៊ុំរបស់ខ្ុជំាអ្នកផេផំគុឲំ។ 

ក៖ បាទ!ៗ បងត្សី។ ឈរើការឈរៀបអាពែ៍ពិពែ៍ជំនានែ់នឹងម្ភនថ្ងលជនំួនហដររឈឺទបង? ថ្ងលទកឹឈដាោះ? 

ខ៖ កាលែនងឹៗ ខាងខ្ុគំអឺ្រយ់កថ្ងលទកឹឈដាោះអ្ីឈទ ប៉ាហុនតសំម្ភ៉ា រចួខលួនចា៎ ! 

ក៖ អ្រគុណ្ឈត្ចើនបង។ ឈរើបងត្សីអាចត្បាបខ់្ុ ំពីត្គាដបំូង ហដលបងត្សីបានជួបសាវ មរីបស់បងត្សីបានរឈឺទ
បង? 



ខ៖ អ្ុឺ! ខ្ុ ំ! 

ក៖ ត្បសិនជាបងត្សីអ្រច់ងត់្បាបក់អ៏្រអ់្ីហដរ។ 

ខ៖ ចា៎ ! មនិបាចត់្បាបឈ់ទអ្ី ែុីស!ៗ។ 

ក៖ អាចត្បាបប់ានកត៏្បាបឈ់ដាយឈពលខលោះ ឲកូនដឹងសាចឈ់រឿងអ្ី កូនយកឈៅនយិាយត្បាបឈ់ៅឈយើងជំនាន់
ឈត្កាយអ្ី។ 

ខ៖ ខ្ុ ំបានជបួគារែ់នឹង ឈៅឈពលហដលអ្ ុ៊ុំត្សីរបស់ខ្ុ ហំដលត្រូវជាត្បពនធរបស់អ្ ុ៊ុំត្បសុរបស់ខ្ុ ំឈៅសែរដឋអា
ឈមរកិែនងឹ គារម់កឈលងត្សុកហខមរ ឈែើយបតីរបស់ខ្ុែំនឹងគារត់្រូវជាកមួយបឈងរើររបស់អ្ ុ៊ុំត្សីហដលត្រូវជាត្បពនធ
អ្ ុ៊ុំខ្ុ ំែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ឈែើយគារប់ានមកឈលងឈៅកស៏ាគ ល់កឈ៏ឃើញគាន អ្ញ្ជ ឹងឈៅ ឈែើយអ្ ុ៊ុំខ្ុ ំែនឹងកគ៏ារម់្ភនគំនរិមយួកផ៏េផំគុ ំ
ឲគាន ឈៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ បងអ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណ្ឈត្ចើនបង។ ឈរើបងត្សីឈចោះអានឈចោះសរឈសរភាសាហខមរបានសាទ រល់អឈទបង? 

ខ៖ ខ្ុគំិរថាត្បហែលជាអាចសាទ រហ់ដរ ែុីស!ៗ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈត្ចើនបង។ ឈរើបងត្សីឈចោះនិយាយភាសាណា រកឺភ៏ាសាឈផេងៗឈត្ៅពីភាសាហខមរ? 

ខ៖ ខ្ុ តំ្គានហ់រថាអ្ុឺ! ត្រឹមអានដាចអ់្ភីាសាអ្ងឈ់គលសខ្ុ ំអានដាចច់ា៎ ! សាត បឈ់គបានរិចៗចា៎ ! 

ក៖ បាទ!ៗ។ ឈរើបងត្សីឈរៀនបានកំររិថាន កទ់ីប៉ាុនាម នហដរបង? 

ខ៖ អ្ុឺ! ខ្ុ ំឈរៀនបានអ្ុឺ! ត្រឹមថាន កទ់ី១២។ 

ក៖ ទ១ី២។ ឈរើសាល្ងហដលបងត្សីឈរៀនែនឹងឈៅណាហដរបង? 

ខ៖ ឈៅទីត្កងុភនឈំពញ ឈ ម្ ោះវទិាល័យបាកទូ់ក។ 

ក៖ វទិាល័យបាកទូ់ក។ ឈរើបងត្សីម្ភនមរិតភក័្កករជិរសនិរហដល្ំឈ ើងដំណាលគាន ជាមយួគាន ហដររឈឺទ? 



ខ៖ មរិតភក័្កករជិរសនិរឥ ូវដូចជាហបកគាន អ្ស់ឈែើយ តាងំពីម្ភនត្គសួារមកដូចហបកគាន អ្ស់ឈែើយ ែុីស!
ៗ។ 

ក៖ អ្ូា៎! អ្ញ្ជ ឹងហបកគាន អ្ស់ឈែើយ។ បងឈៅចឈំ ម្ ោះរបស់ពួកគារឈ់ទបង? 

ខ៖ ចា៎ ! ចអំ្ុ!ឺ ម្ភនឈ ម្ ោះដូចជា ត្សីត្សស់ ត្សីអ្ូន អ្ុ!ឺ សុភា អ្ុ!ឺ សុចិត្រ អ្ុឺ! ររនៈ អ្ុឺ! សអីឈគឈទៀរ ភារនុ 
ឈសរ ីចា៎ ! ប៉ាណុ្ណឹ ង។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈត្ចើនបង។ ចុោះបងឈៅចសំាចឈ់រឿងខលោះៗដូចជាកាលឈៅជាមយួពួកគារឈ់ទ? 

ខ៖ សាចឈ់រឿងម្ភនហរនឹកឈឃើញអ្ុឺ! ឈៅឈពលហដលជិោះកងឈ់ៅឈរៀនជាមយួគាន  ចា៎ !ឈៅចគំាន អ្ីអ្ញ្ជ ឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ បងអ្រគុណ្ឈត្ចើន។ ឈរើបងត្សីអ្ុឺ! ត្បកបមុខរបរអ្វីហដរឈដើមបផីគរផ់គងត់្កុមត្គូសាររបស់បងត្សី? 

ខ៖ ចា៎ ! កាលមុនខ្ុ ំឈ្វើការឈៅឈរាងចត្ក ចា៎ ! ឈរាងចត្កការឈ់ដរ។ 

ក៖ បាទ! បងអ្រគុណ្ឈត្ចើនបង។ អ្ញ្ជ ឹងឈត្ៅពីការងារឈៅកនុងឈរាងចត្ក បងធាល បឈ់្វើការងារអ្ឈីផេងឈទៀរឈត្ៅ
ពីែនឹងឈទបង? 

ខ៖ អ្ុឺ! ដូចជាអ្រឈ់ទ ដូចជាតាមសាល្ងតាមអ្ីែនឹង ចទំទួលសិសេអ្ីែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ តាងំពីវយ័ឈកមងរែូរដល់ឈពលឈនោះ ឈរើជវីរិរបស់បងត្សីម្ភនការផ្ទល ស់បតូរអ្វីខលោះបង? 

ខ៖ ែុីស!ៗ ផ្ទល ស់បតូរឈមើលឈៅម្ភនហរ ម្ភនអារមមណ៍្ថាដូចជាយា៉ា បជ់ាងមុន ហាស់!ៗៗៗ ឈត្ពោះថាត្គសួារ
វាហបកបាកគ់ាន ឈៅដូចថា ឈៅហរឯងអ្ញ្ជ ឹងត្រូវដូចថាផគរផ់គងកូ់នឈៅអ្ញ្ជ ឹង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ដូចចិញ្ច ឹមកូនហរម្ភន កឯ់ងអ្ញ្ជ ឹងឈៅ។ 

ក៖ ឈែើយចុោះបងត្សីម្ភនគនំិរចងម់្ភនត្គួសារងមីឈទបង? 

ខ៖ កាលពកូីនខ្ុ ឈំៅរូច ខ្ុ ំអ្រហ់ដលម្ភនគំនិរឈទ ឈត្ពោះថាខ្ុ ំអាណិ្រកូនរបស់ខ្ុ ំ ឈែើយកូនខ្ុ ំគឺជាកូនត្សី 
ឈែើយឈគហរងហរអ្រឲ់ខ្ុ ំ ដូចថាមនិចងឲ់ខ្ុ ំម្ភនត្គសួារងមីឈទ ឈគខាល ចឈ្វើបាបឈគ ឈែើយខ្ុ ំកម៏្ភនចិរតអាណិ្រ
កូនត្សីរបស់ខ្ុ ំហដរ ឈត្ពោះកូនត្សីអ្ញ្ជ ឹងណា។ 



ក៖ បាទ!ៗ។ ឈរើបងត្សីម្ភនមហូបណា ហដលបងឈពញចិរតតាងំពីឈកមងរែូរដល់ឈពលឈនោះហដររឈឺទបង? មហូប
ហដលបងចូលចិរតញំុ? 

ខ៖ អ្ុ!ឹ ខ្ុ ំចូលចិរតញំុសមលរទំពងំ ឈែើយនិងសមលរកកូរ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងសមលរទំពងំ ឈែើយនិងសមលរកកូរ? 

ខ៖ ចា៎ !  

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងបចចុបបននកប៏ងឈៅចូលចិរតវាហដរ? 

ខ៖ ចូលចិរត ឈៅហរចូលចរិតដហ៏ដល។ 

ក៖ ចុោះឈបើនយិាយពីហលបងត្បជាត្បិយវញិ បងចូលចរិតហលបងអ្ីខលោះបង? 

ខ៖ ចូលចិរតអ្ុឺ! ដូចជាឈបាោះអ្ងគុញ អ្ុ!ឺ អ្ឈីគដឈណ្តើ មសលឹកឈឈើអ្ីែនឹងចា៎ ! 

ក៖ បាទ!ៗ បងអ្រគុណ្ឈត្ចើន។ ឈរើបងត្សីចងចចំឈត្មៀងណាហដរ បងត្សីធាល បឈ់រៀន រកឺឈ៏ត្ចៀងឈលងតាងំពី
រូចរែូរដល់ឈពលឈនោះឈទបង?  

ខ៖ ចឈត្មៀងម្ភនបទអ្ុ!ឺ ខ្ុ ឈំភលចចំណ្ងឈជើងឈែើយ ប៉ាហុនតឈគហរងឈត្ចៀងបទថាសាអ រជានិចច។ 

ក៖ អ្ា៎! អ្ញ្ជ ឹងអាែនឹងអ្នកណាឈគអ្នកឈត្ចៀងបង? ម្ភនចឈំទ? 

ខ៖ អ្រច់ឈំទ! ប៉ាុហនតឈពលែនឹងដូចសិសេសាល្ង អ្នកត្គបូឈត្ងៀនមកឈពលឈៅរូចៗ  ត្រវូសំអារកាយអ្ី  អ្
ញ្ជ ឹងណា។  

ក៖ បាទ! បងអ្រគុណ្ឈត្ចើន។ ឈរើម្ភននរណាឈៅកនុងត្កុមត្គួសាររបស់បងត្សី ឈចោះឈលងឧបករណ៍្ឈភលងហដររ ឺ
ឈទបង? 

ខ៖ អ្ុឺ! បងបអូនបឈងរើររកឺ?៏ 

ក៖ ែនឹងបងបអូន។ 

ខ៖ ដូចជាអ្រម់្ភនផង។ 

ក៖ អ្រម់្ភនឈទបង។ ឈរើផទោះហដលបងរស់ឈៅសពវថ្ងងែនងឹ ម្ភនលកខណ្ៈហបបណាហដរបង? 



ខ៖ ម្ភនលកខណ្ៈហបបជា។ 

ក៖ សាងសង?់ ឈ្វើពីអ្ី? 

ខ៖ ឈ្វើពីងមសាងសងច់ា៎ ! 

ក៖ ឈរើផទោះឈនោះជាផទោះរបស់បង ឬកផ៏ទោះរបស់អ្នកណាឈគ? 

ខ៖ របស់អ្ ុ៊ុំរបស់ខ្ុ ំ។ 

ក៖ បាទ! ឈរើបងម្ភនជំនាញអ្វីខលោះហដល ធាល បប់ានឈរៀនបនតពតី្កុមត្គួសាររបស់បងត្សីបង? ដូចជាធាល បប់ាន
ឈរៀនជំនាញព ីបា៉ា ម្ភ៉ា ក តាយាយអ្ី? ជំនាញរៗ គាន បងឈរៀងពពីួកគារ?់ 

ខ៖ ដូចជាអ្រឈ់ទជំនាញ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្រឈ់ទនា៎! 

ខ៖ ចា៎ ! អ្រែ់ម៉ាង! 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈត្ចើនបង។ ឈរើបងត្សីអាចត្បាបខ់្ុ ំពីឈពលឈវល្ង ហដលលំបាកឈៅកនុងជវីរិរបស់បងត្សី
បានហដរឬឈទបង? តាងំពរូីចរែូរដល់ឈពលែនឹងបង គិរថាឈពលណា ត្គាណាហដលគិរថាលំបាកឈៅកនុង
ជីវរិរបស់បង? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ឈពលហដលលំបាក គឺដូចជាឈៅឈពលហដលខ្ុអំ្ុឺ! ឈ្វើការឈៅឈរាងចត្កឈពលែនឹងអ្ុឺ! ផទោះរបស់ខ្ុ ំ ខ្ុអំ្រ់
ោនប់ានមករស់ឈៅផទោះរបស់អ្ ុ៊ុំខ្ុ ំឈទ គខឺ្ុ ំជួលផទោះរបស់ឈគឈៅ ឈែើយកហនលងឈ្វើការែនឹងឈៅឆ្ង យពីផទោះហដលខ្ុ ំ
ជួលែនឹង ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈៅឈែើយឈ្វើការឈរាងចត្ក ឈចញហងមឈម្ភ៉ា ងរែូរដល់៩យប ់ ខ្ុ តំ្រូវមកផទោះវញិោងំ
យបន់ិងម្ភនការភរិភយ័ខាល ចចា៎ ! 

ក៖ បាទ!ៗ អ្រគុណ្ឈត្ចើនបង។ អ្ញ្ជ ឹងឈៅឈពលហដលបងបានជួបនូវការលំបាកឈៅកនុងជវីរិអ្ញ្ជ ឹង បងបាន
ឈ្វើការតាងំចរិតយា៉ា ងមចិឈដើមប ីស ូ ត្ោយំកឈនោះវាបនតរស់ឈៅកនុងសងគមឈយើង? 

ខ៖ ខ្ុ ំហរងហរនិយាយខលួនឯងថា អ្ុឺ! ជវីរិគឺជាការរស ូ  ឈយើងត្រូវហររស ូ ឈោោះបីឈយើងត្រូវលំបាកយា៉ា ងមចិក៏
ឈដាយ ឈយើងភយ័ខាល ចយា៉ា ងមចិកឈ៏ដាយ ឈដើមបជីីវៈភាពរបស់ឈយើងឈៅថ្ងងមុខអ្ញ្ជ ឹងណា។ 

ក៖ បាទ! បង។ ឈរើបងត្សីម្ភនបទពិឈសា្ណាខលោះ ហដលលអៗឈៅកនុងជីវរិរបស់បងត្សី? គិរថាកនុងមយួ
ជីវរិែនឹង មកដល់ែនឹងម្ភនត្គាណាហដលបងគិរថា សបាយចិរតរឈំភើប? 



ខ៖ សបាយចិរតរឈំភើប? ែុីស!ៗ ឈពលណាឈទឈនោះ? ឈពលណាសបាយចិរតរឈំភើប? ហាស់!ៗៗៗ នឹកវាមនិ
ឈឃើញឈសាោះ! ឈពលហដលដូចថាបានអ្ុឺ! ម្ភនទីជរំកពិរត្បាកដហដលអ្ ុ៊ុំបានឲសាន កឈ់ៅអ្ីអ្ញ្ជ ឹង ឈបជ់លួ
ផទោះឈគអ្អី្ញ្ជ ឹងឈៅណា។ 

ក៖ ឈពលម្ភនកូនម្ភនអ្អី្ញ្ជ ឹងឈៅណាបង! 

ខ៖ ចា៎ ! ែនឹងឈែើយឈពលម្ភនកូនម្ភនអ្ែីនឹង។ 

ក៖ បាទ! អ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណ្ឈត្ចើនបង។ ឈៅឈពលហដលបងត្សីឈៅវយ័ឈកមង ឈរើបងត្សីធាល បស់ងឃមឹចងប់ានអ្វី
ហដរ ឈែើយដល់ឈពល្ំឈ ើងបំណ្ងែនឹងវាបានដូចត្បាថាន របស់ឈយើង? 

ខ៖ សងឃមឹថាចងម់្ភនការងារឈ្វើលអ អ្ញ្ជ ឹងហរវាអ្រប់ានដូចបណំ្ង មនិអាចឈ្វើអ្ីបានដូចបំណ្ង។ 

ក៖ បាទ! បងត្សីអ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណ្ឈត្ចើនបង។ ឈបើសិនជាបងអាចផ្ទត អំ្វីមយួឈៅកាន ់ កូនឈៅជំនានឈ់ត្កាយៗ
របស់បងត្សី ឈរើបងត្សីនឹងហផតផ្ទត អំ្វីខលោះឈៅកានព់ួកគារ?់ 

ខ៖ ផ្ទត ឲំគារឈ់្វើអ្ុ!ឺ អ្ឈំពើលអ ឈែើយ ខរិខំឈរៀនសូត្រឈដើមបរីកការងារណាលអៗ ឈដើមបយីកអ្ុ!ឺ ដូចថាមកឈនោះ
ត្គួសារកនុងជវីភាពត្គួសារឈយើងអ្ញ្ជ ឹងអ្ណីា។ 

ក៖ បាទ! បង។ ឈែើយឈរើបងម្ភនអ្ីចងហ់ផតផ្ទត ពំួកគារឈ់ទៀរឈទ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ ប៉ាណុ្ណឹ ងឲគារខ់ំឈរៀនខំអ្ ីម្ភនចំឈណ្ោះឈដើមបរីកការងារលអៗ ឈ្វើអ្ញ្ជ ឹងណា។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងរវាងឈ្វើការឲឈគ ឈែើយនិងរកសីុបងចងឲ់កូនឈ្វើមយួណាជាងឈគ? ឈ្វើជាអ្នករកសីុ ឈែើយឈ្វើជា
អ្នកឈ្វើការងារឲឈគ បងគិរថាបងចងឲ់ពួកកូនបងឈ្វើមយួណា? 

ខ៖ តាមពិរឈៅមា៉ាងម្ភន កឈ់ទ ប៉ាុហនតឈបើតាមចិរតរបស់ខ្ុ ំ គឺខ្ុ ំចងឲ់កូនរកសីុជាង។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈបើសិនជាបងចងឲ់កូនរកសីុ គួរហរនិយាយឲបានឈត្ចើនពកីាររកសីុឲកូនៗសាត ប។់ 

ខ៖ ហាស់!ៗ។ 

ក៖ ខ្ុដំឹងថាការរកសីុឈ្វើឲឈយើងម្ភនជីវភាព្ូរធារលអជាងអ្នកឈ្វើការឲឈគ។ 

ខ៖ ចា៎ ! ឈ្វើការឲឈគវាពិបាកណាស់ ពិបាកកនុងការឈគសតីបឈនាទ សឲឈត្ចើនអ្ញ្ជ ឹងអ្ណីា។ 

ក៖ បាទ! បង។ 



ខ៖ ជា្មមតានិយាយឲចំឈៅវា ខ្ុ ំឈគវាមនិហដលត្សួលឈទ ជាងជីវរិឈយើងរកសីុខលួនឈយើងឈទ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈត្ចើនបង។ អ្ញ្ជ ឹងអ្ុ!ឺ អ្រគុណ្ឈត្ចើនហដលបងត្សីបានជួបពភិាគាជាមយួនិងខ្ុ ំ ឈែើយ
និងផតល់បទសម្ភា សមយួឈនោះ។ 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ឈែើយមនុនិងបញ្ចបប់ទសម្ភា សមយួឈនោះ ត្បហែលជាខ្ុ ំសំងររបូបងត្សីមយួប៉ាុសតិ៍ពីរប៉ាសុតិ៍ ឈដើមបទុីកជា
អ្នុសាវរយី។៍ ឈរើបងត្សីអ្នុញ្ញា រឲខ្ុ ំឈ្វើការដាករ់បូងរ នងិការដាកស់ម្ភា សឈនោះឈៅឈលើឈគែទំពរ័របស់
សាកលវទិាល័យ Brigham Young បានហដររឈឺទបងត្សី? 

ខ៖ ចា៎ ! អ្រអ់្ីឈទ ហាស់!ៗ បាន។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណ្ឈត្ចើន។ អ្ញ្ជ ឹងសាកលវទិាល័យនឹងផតល់ជូន បងត្សីនូវងរចមលងមយួថ្នបទសម្ភា ស
ហដលបអូនកពុំងឈ្វើែនឹង ឈែើយបងត្សីអាចចូលឈៅកានឈ់គែទំពរ័ ហដលបអូនបាននិយាយពីខាងឈដើមហដល
ម្ភនឈ ម្ ោះថា cambodianoralhistories.byu.edu ឈៅថ្ងងណាមយួត្បសិនឈបើកូនឈៅជំនានឈ់ត្កាយៗ 
ចងស់ាត បអ់្ី សំឈលងផ្ទទ ល់របស់បង ឈែើយនិងអានត្បវរតិរបូោងំអ្ស់ែនឹង ឈគអាចចូលឈគែទពំរ័ែនឹងបាន។ 
អ្ញ្ជ ឹងបអូនម្ភនហរប៉ាុណ្ណឹ ងបងត្សី អ្ញ្ជ ឹងបអូនសូមជំរាបល្ងសិនឈែើយបង។ 

ខ៖ ចា៎ ! 

  

 (ការសហងខបពីខ្ុ ំបាទ សីហា ខ្ុ ំដឹងថាអ្វីោងំអ្ស់ហដលបងត្សី បានហចកចយជាមយួខ្ុ ំបាទ គឺជាការពិរ
ហដលបានឈកើរឈ ើងកនុងឆ្កជីវរិរបស់គារហ់មន។ ខ្ុ ំពិរជាម្ភនអារមមណ៍្កតុកកតួលឈៅឈពលបានដឹងជីវត្បវរតិ
ដក៏ំសររ់បស់បងត្សី ជាពឈិសសឈៅឈពលហដលខ្ុបំានដឹងថា បងត្សីជាក្កសតីឈមម្ភ៉ា យហដលម្ភនបនទុកចិញ្ច ឹម
កូនត្សីម្ភន ក ់ ត្ពមោងំរស់ឈៅជាមយួឪពុកម្ភត យដក៏សំរក់ត្ម។ ប៉ាុហនតឈោោះបីជាបងត្សីបានជបួនូវឈរឿងពិបា
កៗដឈ៏ត្ចើនកនុងជីវរិកព៏ិរហមន ហរបងត្សីមនិហដលរាងយនូវឈរឿងោងំអ្ស់ឈនាោះហដរ គបឺងត្សីជំនោះឈលើវាត្គប់
ឈពលឈវល្ងោងំអ្ស់។) 


