
ការសម្ភា សរបស់បងប្បុស កែវ ចាន់ថន 
ក៖ អ្នកធ្វើការសម្ភា សធ ម្ ោះ  កុសល្យ វឌ្ឃនោះនិមល្               ខ៖ អ្នកត្រូវធេសម្ភា សធ ម្ ោះ កកវ ចានថន 
 
ក៖ ធអ្ើ អ្ញ្ច ងឹជាដំបូងសូមអ្រេុណបងកដល្បានអ្នុញារិតឱ្យខ្ុំមកសម្ភា សបងថ្ថៃហ្នងឹ ធហ្ើយបងអ្នកសម្ភា សខ្ុំ
ធ ម្ ោះកុសល្យ វឌ្ឃនោះ និមល្ ធហ្ើយថ្ថៃកខសម្ភា សេឺធៅថ្ថៃទី០២ កខ០២ ឆ្ន ំ២០១៧ ធហ្ើយទីតំងកដល្សម្ភា សេឺ
ធៅភូមិចធត្មើនផល្ សង្កា រ់បឹងទំពន់ ខណឌ័ ម្ភនជ័យ ត្កុងភនំធពញ ធហ្ើយបងការសម្ភា សធនោះេឺត្រូវបានធរៀបចំធ ើង
ធោយសាកល្វទិាល័្យមួយកដល្ម្ភនធ ម្ ោះថាBYU កដល្ធៅសហ្រដឋអាធមរកិ។ ធហ្ើយធអ្ើ ធោល្បំណងរបស់
សាលាេឺចង់ជួយដល់្ត្បជាជនកខមរទំងអ្ស់ ោរ់អាចធចោះកថរកាត្បវរតិរូបរបស់ោរ់ទុក ធដើមបីជួយដល់្កូនធៅ
ជំនាន់ធត្កាយៗធទៀរ ោរ់អាចម្ភនឱ្កាសធរៀនពីជីវរិរបស់បង។ អ្ញ្ច ឹងបងជាដំបូង ខ្ុំចង់សួរបងថា ធរើបងធ ម្ ោះ
ធពញ ធ ម្ ោះអី្ធេ? 
ខ៖ កកវ ចាន់ថន។ 
ក៖ កកវ អី្ធេ? 
ខ៖ កកវ ចាន់ថន។ 
ក៖ កកវ ចាន់ថន? ធហ្ើយធអ្ើ បងម្ភនធ ម្ ោះធៅធត្ៅអ្រ់? 
ខ៖ អ្រ់! 
ក៖ អ្រ់ម្ភនធហ្េស? អ្ញ្ច ងឹធអ្ើ បងធបើសិនជាេិរមកដល់្ឥ ូវបងម្ភនអាយុប ុនាម នធហ្ើយ? 
ខ៖ ៣៧។ 
ក៖ ៣៧ឆ្ន ?ំ ធហ្ើយបងចំាថ្ថៃ កខ ឆ្ន ំ កំធណើ របងធហ្េស? 
ខ៖ ថ្ថៃទី០២ កខ០៤។ 
ក៖ ឆ្ន ?ំ 
ខ៖ ធអ្ើ ១៩៨០េរ់។ 
ក៖ ឆ្ន  ំ១៩៨០ េរ់? ធហ្ើយចុោះឆ្ន ំកខមរ បងឆ្ន ំអី្ធេកដរ? 
ខ៖ ធហ្េសកខ ធមសា។ 
ក៖ ឆ្ន ំកខមរហ្អេ  ដូចជាឆ្ន ំសរវអី្ហ្អេ ? 
ខ៖ ធហ្េស ឆ្ន ំធអ្ើ រការ។ 
ក៖ ឆ្ន  ំរការឆ្ន ំប ុនាម ន។ ធហ្ើយចុោះបងធអ្ើ ចំាពីកកនែងកំធណើ ររបស់បង? ដូចជាធៅភូមិអី្ ស្សុកអី្ ធខរតអី្? 
ខ៖ ចំការ ធៅស ូ ឃំុធជើងធោ ខណឌ ថ្ត្ពនប់ ធខរតត្ពោះសីហ្នុ។ 
ក៖ ចាស! ធហ្ើយចុោះបងម្ភនបងបេូនប ុនាម ននាក់កដរ? 
ខ៖ ត្បំាមួយ។ 
ក៖ ត្បំាមួយនាក់? 
ខ៖ ហ្េ!ឺ 
ក៖ ធហ្ើយចុោះធអ្ើ បងជាកូនទីប ុនាម ន? 
ខ៖ កូនចបង។ 
ក៖ កូនបងធេ។ 



ខ៖ ហ្េ!ឺ 
ក៖ ធហ្ើយធរើបងអាចធរៀបរាប់ធ ម្ ោះបងបេូនរបស់បងទំងត្បំាមួយនាក់បានធហ្េស? កូនទីមួយធ ម្ ោះអី្អ្ញ្ច ងឹហ្អេ ? 
ខ៖ ទីមួយខ្ុំ ទីពីធ ម្ ោះធអ្ើ អាហ្នឹងធ ម្ ោះអី្ធទថ្វ?  
ក៖ ធ ម្ ោះអី្ធេ? 
ខ៖ អាញាញ់ដឹងធ ម្ ោះអី្ ធភែចបារ់ធហ្ើយ។ 
ក៖ ធ ម្ ោះញាញ់?  
ខ៖ ធ ម្ ោះញាញ់ ទីពីធ ម្ ោះធអ្ើ ? 
ក៖ ធ ម្ ោះញាញ់ ធៅញាញ់? 
ខ៖ ស្សីណាក់។ 
ក៖ ណាក់ ចាស។ 
ខ៖ ទីបីធ ម្ ោះរុលា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ទីបួនធ ម្ ោះវទូិ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ទីត្បំាធ ម្ ោះអិុ្រ។ 
ក៖ ហ្េ ៎អ្ញ្ច ងឹអ្ស់ធហ្ើយបងណា? 
ខ៖ ចាស ធហ្ើយធរើបងចងចំាសាច់ធរឿងអី្ខែោះ ធៅធពល្បងធៅធកមងៗជាមួយោន រ? ដូចជាម្ភនអ្នុសាវរយ៍ីអី្ខែោះ
ជាមួយបងបេូនបងហ្អេ ? 
ខ៖ ធភែចធហ្ើយ ធៅរូចៗ។ 
ក៖ ធ្លែ ប់ធល្ងអី្ខែោះជាមួយោន រធហ្េស? 
ខ៖ ហ្េ ឺធភែចអ្ស់ធហ្ើយ កាល្ហ្នឹងវាធៅធរៀន ធៅអី្។ 
ក៖ ធភែចអ្ស់ធហ្ើយ អ្ញ្ច ងឹហ្េ៎? ចាស ធហ្ើយធរើធអ្ើ បងធពល្ធៅធកមងៗ បងចូល្ចិរតធល្ងអី្ខែោះ ឬក៏ធ្វើអី្ខែោះជាមួយ
ោន ?  
ខ៖ ដឹងធល្ងអី្ ធកមងៗធៅថ្ត្ព ធល្ងករកំត្ពុក ធល្ងអី្ហ្នឹង។  
ក៖ អ្ញ្ច ឹងហ្េរ? ចាស ធហ្ើយធរើម្ភត យរបស់បងធ ម្ ោះអី្ធេ? 
ខ៖ ដូង សារុ។ំ 
ក៖ ដូង សារុ?ំ 
ខ៖ ដួង សារុ។ំ 
ក៖ ដួង សារុ?ំ 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ធហ្ើយចុោះឪពុកបង? 
ខ៖ ឃី កសម។ 
ក៖ ឃី កសម? 
ខ៖ បាទ! 



ក៖ ចាស ចុោះពួកោរ់ទំងពីធបើេិរមកដល់្ឥ ូវ ោរ់ម្ភនអាយុប ុនាម នធហ្ើយ? 
ខ៖ ចូល្ជិរហុ្កធហ្ើយ។ 
ក៖ ជិរហុ្កទំងពីរនាក់? 
ខ៖ ហ្េ!ឺ 
ក៖ ចាស ធហ្ើយធអ្ើ បងចំាថ្ថៃ កខ ឆ្ន ំ កំធណើ ររបស់ពួកោរ់ធហ្េស? 
ខ៖ អ្រ់ ទល់្ករធសៀវធៅត្េួសារបានចំា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រ់ចំាទំងពីរម ង? 
ខ៖ អ្រ់! 
ក៖ ចាស ចុោះបងដឹងឆ្ន ំកខមររបស់ពួកោរ់ធហ្េស? ដូចជាឆ្ន ំសរវអី្? 
ខ៖ អ្រ់ៗ! 
ក៖ ចាស ធហ្ើយធរើបងដឹងទីតំង ទីកកនែងកំធណើ ររបស់ោរ់ធកើរធៅណាធហ្េស? 
ខ៖ ដឹងធកើរធៅណា ខ្ុំអ្រ់ដឹងកដរ អ្រ់កដរចាប់អារមមណ៏សួរោរ់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ បា ឮថាធៅវាល្ធរញ។ 
ក៖ ធៅវាល្ធរញ? ធហ្ើយធអ្ើ ធរើបងដឹងថាឪពុករបស់បង ោរ់បានត្បកបមុខរបរអី្ ខែោះធដើមបីចញ្ច ឹមជីវរិោរ់ធហ្េស? 
ខ៖ កសិករ។ 
ក៖ ធ្វើកសិករណា?  
ខ៖ ហ្េ!ឺ 
ក៖ ធហ្ើយចុោះធអ្ើ ោរ់ជាមនុសសកបបណាកដរ? ដូចជាោរ់កាច ឬក៏សែូរ? 
ខ៖ ោរ់សែូរ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹង? ធហ្ើយចុោះម្ភត យបង ោរ់ត្បកបមុខរបរអី្ធេ ធដើមបីចិញ្ច ឹមជីវរិកដរ? 
ខ៖ ោរ់កសិករដូចករោន ោរ់។ 
ក៖ ធ្វើកស្សចម្ភា រ? 
ខ៖ ហ្េ!ឺ 
ក៖ ធហ្ើយចុោះោរ់ជាមនុសសកបបណាកដរ? 
ខ៖ មនុសសោរ់្មមត សែូរ្មមត។ 
ក៖ សែរូទំងពីរនាក់? 
ខ៖ ហ្េ!ឺ 
ក៖ ចាស ធហ្ើយធរើបងចងចំាសាច់ធរឿងអី្ខែោះអំ្ពីឪពុកម្ភត យបង? ដូចជាបង ដូចជាបងម្ភនអ្នុសាវរយ៍ីអី្ខែោះជាមួយ
ពួកោរ់? 
ខ៖ ដឹងម្ភនអី្ចងចំាធទ។ 
ក៖ ដូចជាធពល្ធៅរូចបងធ្វើអី្ខែោះជាមួយោរ់? ជួយោរ់ធ្វើការង្កអី្ខែោះអ្ញ្ច ងឹធៅណា? 
ខ៖ ដូចមិនសូវដឹងធទ រូចៗ។ 
ក៖ ចុោះធ្លែ ប់ធ្វើកស្សជាមួយោរ់ធហ្េស? 



ខ៖ ធ្លែ ប់! 
ក៖ ធហ្ើយធ្លែ ប់ធៅធ្វើចម្ភា រជាមួយោរ់ធហ្េស? 
ខ៖ ធ្លែ ប់! 
ក៖ ចាស ធៅធមើល្ធោ ធៅធមើល្អី្អ្ញ្ច ឹងធៅណា។ 
ខ៖ ហ្េ!ឺ 
ក៖ ចាស អាហ្នឹងធហ្ើយេឺអ្នុសាវរយ៍ីបង កមនធហ្េស? 
ខ៖ ហ្េ!ឺ 
ក៖ ធហ្ើយ ធរើបា ម្ភ ក់បងោរ់ធ្លែ ប់ត្បាប់បងអំ្ពីជីវរិរបស់ពួកោរ់ ធៅធពល្ពួកោរ់ធៅធកមងៗធហ្េស? 
ខ៖ ធអ្ើ ោរ់ធ្លែ ប់និយាយធហ្ើយធរឿងត្បវរតិោរ់។ 
ក៖ ចាស ោរ់ដូច សធងេបខែោះៗបានធហ្េសបង? 
ខ៖ ធអ្ើ កាល្ធៅជត្មុំធៅអី្ ចឹងដូចថាោរ់ ោរ់ត្កជំនាន់ររ់លូ្ន។ 
ក៖ ចាសៗ! ម្ភនអី្ធទៀរបង? 
ខ៖ ដឹងម្ភនអី្ធទៀរ? 
ក៖ ហិ្ហិ្ហិ្។ 
ខ៖ ធភែចបារ់ធហ្ើយ។ 
ក៖ ធភែចអ្ស់ធហ្ើយបងណា? 
ខ៖ ហ្េ។ឺ 
ក៖ ចាស ធហ្ើយធរើធអ្ើ បងចងចំាធ ម្ ោះរបស់ជីដូនជីតបង ទំងខាងឪពុកទំងខាងម្ភត យធហ្េស? 
ខ៖ ចំាករខាងម្ភត យ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធ ម្ ោះយាយយិន។ 
ក៖ ចុោះធហ្ើយត? 
ខ៖ តធជឿង តធ ម្ ោះតធជឿង។ 
ក៖ ចាស ធហ្ើយចុោះខាងឪពុកអ្រ់ចំាធទ? 
ខ៖ អ្រ់! 
ក៖ ចាស ធហ្ើយចុោះបងចងចំាថ្ថៃកខឆ្ន ំកំធណើ ររបស់ជីដូនជីតបងធហ្េស? 
ខ៖ អ្រ់! 
ក៖ ធហ្ើយចុោះបងចំាកកនែងទីកំធណើ រោរ់ធហ្េស? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងផង។ 
ក៖ ហិ្ហិ្ៗ អ្ញ្ច ឹងបងអ្រ់កដល្ជួបោរ់ធសាោះកមន? 
ខ៖ ជួប ប ុកនតអ្រ់ដឹងកដរ ដឹងោរ់ធកើរធៅណាអ្រ់កដល្ចាប់អារមមណ៏សួរោរ់ផង។ 
ក៖ ចាស ធហ្ើយធរើបងធ្លែ ប់ដឹងធរឿងអី្ខែោះអំ្ពីធអ្ើ ត្បវរតិរបស់ជីដូនជីតបង? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងកដរ ដឹងោរ់ ដឹងការកាល្ ចាស់ៗោរ់ធ្វើធអ្ើ អាចារយធ្វើអី្ហ្នឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងហ្េ?៎ ចាស ធហ្ើយចុោះបងមករស់ធៅទីត្កុងភនំធពញធនោះអ្ស់រយៈធពល្ប ុនាម នឆ្ន ំធហ្ើយ? 



ខ៖ ខ្ុំធទើបករមកកដរហ្នឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹង? ប ុនាម នធហ្ើយបង? 
ខ៖ ធទធបើធៅ...ធបើធៅ...ធៅយូរធហ្ើយ ប ុកនតត្ោន់ករថាធយើងម្ភនត្េួសារធយើងត្រល្ប់ធៅវញិធៅស្សុកធទ។ 
ក៖ ចាស ធបើសិនជាេិរជាឆ្ន ំ តំងពីធៅធល្ើកមុនមកប ុនាម នឆ្ន ំធហ្ើយបង? 
ខ៖ ចូល្បួនដប់ឆ្ន ំធហ្ើយ។ 
ក៖ ហ្េ!៎ យូរធហ្ើយកដរបងណា? 
ខ៖ កំុធបើក។ 
ក៖ ចាស ធហ្ើយធរើធអ្ើ បងម្ភនសាច់ញារិណាកដររស់ធៅធត្ៅត្បធទសខុសពីស្សុកកខមរធហ្េស? 
ខ៖ អ្រ់! 
ក៖ អ្រ់ម្ភនធសាោះម ង? 
ខ៖ អ្រ់! 
ក៖ ចាស ធហ្ើយអ្ញ្ច ឹងធអ្ើ ភរយិាបងធ ម្ ោះអី្ធេកដរ? 
ខ៖ កកវ ធភៀន។ 
ក៖ កកវ ធភៀន? 
ខ៖ ហ្េ!ឺ 
ក៖ បងធរៀបអាពាហ៍្ពិពាហ៍្ធៅឆ្ន ំណាកដរបង? 
ខ៖ ឆ្ន ំ២០០០។ 
ក៖ ធៅឆ្ន ំ២០០០? ចុោះបងធរៀបចំ អាពាហ៍្ពិពាហ៍្ហ្នឹង ត្រូវធរៀបចំធោយឪពុកម្ភត យឬក៏ខែួនឯងបង? 
ខ៖ ឪពុកម្ភត យ។ 
ក៖ ឪពុកម្ភត យធរៀបចំធអាយ? ចាស ធហ្ើយធៅធពល្កដល្បងចូល្សតដីណតឹ ងភរយិាបង ធរើបងម្ភនថ្ថែជំនូនឱ្យោរ់
ធហ្េស? 
ខ៖ ម្ភន! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងហ្េ?៎ ធហ្ើយធអ្ើ បងអាចត្បាប់ខ្ុំបានធហ្េស អំ្ពីមូល្ធហ្រុអី្កដរបងបានសាា ល់្ោន ជាមួយហ្នងឹភរយិា
បង? សាា ល់្ោន កកនែងណា? ចាប់ធផតើមស្សឡាញ់ោន ធៅធពល្ណាកដរ? 
ខ៖ ស្សុកភូមិធៅជាមួយោន ។ 
ក៖ ធហ្ើយធឃើញោរ់ធោយរធបៀបណា? 
ខ៖ ធឃើញធៅធ្វើកស្ស ធ្វើភែឺអី្ជាមួយោន  ស្សុកភូមិជាមួយោន ហ្នឹង។ 
ក៖ ធហ្ើយក៏ស្សឡាញ់? 
ខ៖ ហ្េ!ឺ 
ក៖ ធហ្ើយក៏ចូល្សតីដណតឹ ងោរ់ណា? 
ខ៖ ហ្េ!ឺ 
ក៖ ចាស ធហ្ើយសត្ម្ភប់បង ធរើបងធចោះសរធសរនឹងនិយាយ នឹងអានភាសាកខមរបានល្េប ុណាា កដរ? 
ខ៖ ល្មម! 
ក៖ ធចោះអានធហ្េស? 



ខ៖ ធចោះ! 
ក៖ ចុោះសរធសរ? 
ខ៖ ធចោះ! 
ក៖ ធចោះនិយាយបាន បងណា? 
ខ៖ ហ្េ!ឺ 
ក៖ ចុោះបងធចោះភាសាធផសងធត្ៅ ខុសពីភាសាកខមរធហ្េស? 
ខ៖ អ្រ់! 
ក៖ អ្រ់ធសាោះម ង? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ធហ្ើយចុោះបងធរៀនបានត្រឹមថាន ក់ទីប ុនាម នកដរ? 
ខ៖ ថាន ក់ទី១១! 
ក៖ ថាន ក់ទី១១? បងធរៀនធៅសាលាណា? 
ខ៖ វាល្ធរញ។ 
ក៖ ធអ្ើ ដូចធ ម្ ោះអី្ធេបងសាលាហ្នងឹ? 
ខ៖ វទិាល័្យវាល្ធរញ។ 
ក៖ វទិាល័្យវាល្ធរញ? ចុោះបងម្ភនមិរតភ័ក្រកដសនិរសាន ល្ កដរបងបាន្ំធ្លរ់ធ ើងមកជាមួយោន រធហ្េស? 
ខ៖ ម្ភនធៅវាល្ធរញ។ 
ក៖ ោរ់ធ ម្ ោះអី្ធេបង? 
ខ៖ ធ ម្ ោះធអ្ើ ធៅ។ 
ក៖ ធ ម្ ោះធៅ?  
ខ៖ ហ្េ!ឺ 
ក៖ រាល់្ថ្ថៃបងធៅករម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយោរ់ធហ្េស? 
ខ៖ ម្ភន! 
ក៖ ចាស ធហ្ើយចុោះធអ្ើ បងធៅចងចំាសាច់ធរឿងអី្ខែោះអំ្ពីមិរតភ័ក្រកដបង? ដូចជាម្ភនអ្នុសាវរយ៍ីអី្ខែោះជាមួយោន បង? 
ខ៖ ហ្េ ៎ធ្លែ ប់ធៅធកមងៗ ធ្លែ ប់រាប់អានោន មិរតភ័ក្រកដ បាចត្រីបាចអី្ ធ្វើធបៀធ្វើអី្ ធៅធរៀនជាមួយោន រអ្ញ្ច ឹងធៅ។ 
ក៖ ចាស ធហ្ើយចុោះធអ្ើ ចុោះបងធ្លែ ប់ធ្វើកស្ស ធ្វើចម្ភា រធហ្េស? 
ខ៖ ធ្វើ! 
ក៖ ចាស ចុោះធៅកនុងជីវរិរបស់បង ធរើបងបានឆ្ែងការ់ការង្កអី្ខែោះមកធដើមបីចិញ្ច ឹមជីវរិបងកដរ? 
ខ៖ ធចោះករធ្វើធៅ ធ្វើកស្ស ធ្វើភែឺធហ្ើយ ធហ្ើយធ្វើការកំបិុកកំប ុកបនតិចបនតួច។ 
ក៖ ចាស ធហ្ើយចុោះធអ្ើ តំងពីធកមងរហូ្រមកដល់្ឥ ូវ បងធឃើញថាជីវរិបងម្ភនការផ្លែ ស់បតូរអី្ខែោះកដរ? 
ខ៖ ដូចថា្មមតធទ ធពល្ធយើងធៅធកមងវាធកមង ឥ ូវធយើងម្ភនត្េួសារការរស់ធៅម្ភនកូនម្ភនធៅ។ 
ក៖ ដូចជាជីវភាព ឬក៏ការរស់ធៅ ឬក៏ជីវរិបងត្បធសើជាងមុន? ឬក៏វា្ូរស្សាល្ជាងមុន? ឬក៏ធម ចកដរបង? 
ខ៖ និយាយធៅល្មម។ 
ក៖ ចាស មួយត្េប់ត្ោន់បងណា? 



ខ៖ ហ្េ!ឺ 
ក៖ ធហ្ើយធអ្ើ ធរើបងចូល្ចិរតញុាមំហូបអី្ធេកដរ? 
ខ៖ អី្ក៏សីុកដរ មហូបអ្រ់ធចោះធរ ើសធទ។ 
ក៖ អ្រ់ធចោះធរ ើសធទ? 
ខ៖ ហ្្ 
ក៖ ធហ្ើយធពល្បងធៅធកមង បងចូល្ចិរតធល្ងកល្បងត្បជាត្បីយ័ត្បធភទអី្ធេកដរ? 
ខ៖ ធល្ងខួង ធល្ងធៅស ូ ធល្ងអី្ហ្នឹង។ 
ក៖ ចាសៗ! ធហ្ើយចុោះធអ្ើ សត្ម្ភប់ចធត្មៀងវញិ ធរើបងចូល្ចិរតសាត ប់ចធត្មៀងត្បធភទណាកដរ? ដូចជាសម័យ ឬក៏
បុរាណ? 
ខ៖ បុរាណហ្នឹង។ 
ក៖ ធហ្ើយចុោះបងចូល្ចិរតណាធេជាងធេ? 
ខ៖ ណយ វណាធនរ ធហ្ើយ ហឹុ្ម សីុវន។ 
ក៖ ហ្េ!៎ ចាស ធហ្ើយធអ្ើ ធៅកនុងត្កុមត្េសួារបង ធរើម្ភននរណាធេកដល្ធចោះធល្ងឧបករណ៍ធភែងធហ្េស? 
ខ៖ អ្រ់! 
ក៖ អ្រ់ធសាោះម ង? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ចាស ធហ្ើយផទោះកដល្បងរស់ធៅកាល្ពីមុនម្ភនល្កេណៈធម ចកដរបង? ដូចជាផទោះថម ឬផទោះធ ើ? 
ខ៖ ផទោះធ ើហ្នឹង។ 
ក៖ ផទោះធ ើ ធហ្ើយធអ្ើ ផទោះហ្នឹងត្រូវបានសាងសង់ធ ើងធោយនណាធេកដរ? ធរើបងម្ភនបានជួយធដើមបីសាងសង់  
ធហ្េស? 
ខ៖ ខែួនឯង ធ្វើខែួនឯង។ 
ក៖ បងធ្វើខែួនឯង? 
ខ៖ ឱ្យជាងធ្វើ ហ្នងឹធហ្ើយឱ្យជាងធ្វើ ផទោះខែួនឯង។ 
ក៖ ហ្េ ៎ចាស ធហ្ើយផទោះបងហ្នឹងសាងសង់ធ ើងបងត្រវូការសម្ភា រៈអី្ធេខែោះកដរ? 
ខ៖ ធអ្ើ ម្ភនស័ងាសីធ ើ។ 
ក៖ កដកធោល្។ 
ខ៖ កដកធោល្អី្។ 
ក៖ រណាអា។ 
ខ៖ ហ្េ!ឺ 
ក៖ ញញួរ? 
ខ៖ ហ្េ!ឺ 
ក៖ ពូធៅ? ម្ភនអី្ធទៀរធហ្េសបង? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនធទ។ 
ក៖ ចាស ធហ្ើយធអ្ើ ធរើបងម្ភនជំនាញណាកដល្បងធចោះរៗោន មកពីត្េសួារបងធហ្េស? 



ខ៖ អ្រ់! 
ក៖ អ្រ់ម្ភនធទ? 
ខ៖ ម្ភនករ អ្រ់ម្ភនធទ។ 
ក៖ ចុោះកស្សចុោះការបង? 
ខ៖ ធ្វើកស្សធចោះធ្វើ ក៏ប ុកនតឥ ូវម្ភនអាណាធេធត្បើម្ភ សីុនធត្បើអី្អ្ញ្ច ឹងធៅ ត្ោន់ករធ្វើកស្សម្ភនអី្្មមត។ 
ក៖ ធចោះរៗោន កដរ? 
ខ៖ ហ្េ!ឺ 
ក៖ ចាស ធហ្ើយធអ្ើ ធរើបងអាចត្បាប់ខ្ុំបានធហ្េស អំ្ពីធពល្ណាកដល្បងលំ្បាកជាងធេធៅកនុងជីវរិបង? 
ខ៖ ដូចជាធយើងរកអ្រ់បានអ្រ់អី្អ្ញ្ច ឹងវាពិបាកធហ្ើយកនុងជីវរិ។ 
ក៖ ធពល្កដល្ខវោះខារ? 
ខ៖ ហ្េ!ឺ 
ក៖ អ្រ់លុ្យកមនធហ្េសបង? 
ខ៖ ហ្េ!ឺ 
ក៖ ប ុកនតធអ្ើ ធទោះបីជាលំ្បាក ករបងបានឆ្ែងការ់វាមកយា ងដូចធមតចកដរ? ដូចជាបងបានខំត្បឹងកត្បងធហ្េស? 
ខ៖ ធយើងខំត្បឹងកត្បងធៅ ធដើររក រស ូរកលុ្យរកកាក់ចិញ្ច ឹមកូន។ 
ក៖ ចាស ធហ្ើយសពវថ្ថៃបងម្ភនអារមមណ៏ថាដូចជាត្បធសើធ ើងជាងមុនធហ្េស? 
ខ៖ ដូចថាធយើង្មមត ធយើងអាចបានហូ្បបានអី្ ធយើងធ្វើអ្ញ្ច ឹងធចោះករបានហូ្បបានអី្អ្ញ្ច ឹងធៅ។ 
ក៖ ចាសៗ ធហ្ើយចុោះធអ្ើ ធរើបងអាចត្បាប់ខ្ុំបានធហ្េស? អំ្ពីបទពិធសា្ន៍ធពល្ណាកដល្បងសបាយជាងធេធៅ
កនុងជីវរិហ្អេ ? 
ខ៖ ដូចថាការសបាយម្ភនករជួបជំុជាមួយត្កុមត្េសួារ។ 
ក៖ ចាស ធអ្ើ ធពល្បងធអ្ើ ជួបជំុោន ជាមួយត្កុមត្េសួារកមន? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ចាស ធហ្ើយធអ្ើ តំងពីធកមងរហូ្រមកដល់្ឥ ូវ ធរើបងធ្លែ ប់ម្ភនបំណងត្បាថាន  ឬក៏កតីស្សថ្ម កដល្បងចង់បានធៅ
ធពល្អ្នាេរធហ្េស? 
ខ៖ ស្សថ្ម ធចោះករស្សថ្ម ធហ្ើយ ប ុកនតត្ោន់ករថាអ្វីកដល្ធយើងវាមិនអាចធៅបានធយើងអ្នកកស្ស។ 
ក៖ ចាស ធរើបងចង់ធ្វើអី្ធេ? ឬក៏ចង់កាែ យជាអី្ធេ? 
ខ៖ ដឹងចង់កាែ យជាអី្ធទចំណាស់ធនោះធហ្ើយ ម្ភនករពីធកមងៗ។ 
ក៖ អ្រ់ធទកាល្ពីមុនហ្អេ ? បំណងត្បាថាន បង? 
ខ៖ បំណងត្បាថាន ធចោះករធរៀនធចោះធ្វើការង្ករធ្វើអ្ញ្ច ឹងធៅ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ករឥ ូវវាចាស់ធហ្ើយ។ 
ក៖ ចាស់ធហ្ើយអី្៣៨អ្រ់ទន់ចាស់ធទបង។ ចាស ឥ ូវធអ្ើ ជាចុងធត្កាយធបើសិនបងម្ភនឱ្កាសធដើមបីផ្លត ំធផ្ើរដល់្
កូនធៅជំនាន់ធត្កាយៗធទៀររបស់បង ធរើបងចង់និយាយអី្ខែោះធៅកាន់ពួកោរ់? ធហ្ើយចង់ឱ្យពួកោរ់កាែ យជា
មនុសសកបបណា? ចង់ឱ្យកូនៗបងម្ភនភាពធជាេជ័យអី្ខែោះកនុងជីវរិហ្អេ ? អ្ញ្ច ឹងបងអាចផ្លត ំធផ្ើរបាន។ 



ខ៖ ម្ភនករខំឱ្យវាខំធរៀនសូត្រធៅថ្ថៃអ្នាេររបស់វា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ពីធត្ពាោះធយើងចាស់ៗធយើងោម នអី្កចកឱ្យធទ។ 
ក៖ ចាស ម្ភនអី្ធទៀរធហ្េសបង? 
ខ៖ ម្ភត យម្ភនករឱ្យ ខំឱ្យវាធរៀនសូត្រធចោះដឹង្ំធៅធដើមបីធ្វើការធ្វើង្ករ។ 
ក៖ ចាស ធហ្ើយបងចង់ឱ្យោរ់កាែ យជាមនុសសកបបណា? 
ខ៖ ចង់ឱ្យធ្វើជាមនុសសល្េដូចធេដូចឯងអ្ញ្ច ងឹហ្អេ ។ 
ក៖ ចាស ធហ្ើយធរើចង់ឱ្យោរ់ធរៀនអី្ខែោះពីជីវរិបង? 
ខ៖ ម្ភនធរៀនអី្ធរៀនករធ្វើល្េអ្ញ្ច ឹងធៅ។ 
ក៖ ចាស អ្ស់ធៅបង? 
ខ៖ អ្ស់ធហ្ើយ។ 
ក៖ ចាស ធហ្ើយធអ្ើ អ្ញ្ច ងឹខ្ុំអ្ស់សំនួរធហ្ើយ ធហ្ើយអ្រេុណកដល្បងបានចំណាយធពល្ដ៏ម្ភនរថ្មែធដើមបីពិភាេា
និងត្បាប់ខ្ុំអំ្ពីជីវត្បវរតិរបស់បង អ្ញ្ច ឹងបងធអ្ើ ធៅធពល្កដល្ខ្ុំសម្ភា សបងធហ្ើយខ្ុំនឹងយកការសម្ភា សទំងអ្ស់
ធនោះោក់ចូល្ធៅកនុងធវបសាយមួយកដល្ម្ភនធ ម្ ោះថាធអ្ើ www.cambodaioralhitries.byu.edu អ្ញ្ច ឹងធអ្ើ ធរើបង  
អ្នុញារិធដើមបីឱ្យខ្ុំយកការសម្ភា សទំងអ្ស់ធនោះោក់ចូល្ធៅកនុងធវបសាយរបស់សាលា BYU ធហ្េសបង? 
ខ៖ ោក់បានធរើ។ 
ក៖ ចាស អ្រេុណធត្ចើនបង។ អ្ញ្ច ឹងធអ្ើ ខ្ុំដឹងថាអ្វីកដល្បងបានកចកចាយវានឹងជួយដល់្កូនធៅជំនាន់ធត្កាយៗ
ធទៀររបស់បងធដើមបីោរ់អាចម្ភនឱ្កាសធរៀននឹងោរ់អាចដឹងធៅអ្វីកដល្បងចង់ឱ្យពួកោរ់កាែ យជាមនុសសកបប
ណាធហ្ើយជាពិធសសេឺនាក់ដ៏ថ្ទធទៀរធៅធពល្កដល្ធេចូល្ធមើល្កនុងធវបសាយរបស់ ធ ម្ ោះរបស់បងធេហ្នងឹអាច
ម្ភនឱ្កាសធរៀនធត្ចើនពីជីវរិរបស់បងនឹងពីបទពិធសា្ន៍ធៅកនុងជីវរិបងអ្ញ្ច ឹងហ្អេ ណាបង អ្ញ្ច ឹងអ្រេុណធត្ចើន
កមនកទនបង។ 
 
 
 
(ការសធងេបពីខ្ុំនិមល្ ខ្ុំចូល្ចិរតោរ់ត្រង់ថាោរ់មិនសូវនិយាយធត្ចើនពីជីវរិោរ់ករោរ់បានធឆ្ែើយត្េប់សំនួរទំង
អ្ស់ធហ្ើយធឃើញថាជីវរិោរ់ម្ភនធរឿងរា វជាធត្ចើនបងាប់ធោយភាព ឺចាប់។) 
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