
ការសម្ភា សរបសអ់្នកមងី យនិ សជុវីន ី

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហែម សីហា ខ៖ អ្នកររវូបានសម្ភា សឈ ម្ ោះ យិន សុជីវន ី

ក៖ ជំរាបសួរអ្នកមងី! 

ខ៖ ច៎ា ! ជំរាបសួរ! 

ក៖ អ្ុ!ឺ ថ្ងងឈនោះខ្ុ ំបាទឈ ម្ ោះ ហែម សីហា សូមឈ្វើកចិចសម្ភា សដល់អ្នកមងីរសីម្ភន ក ់ហដលសពវថ្ងងគារក់ពុំង
រស់ឈៅភូមបិ ីសង្កា រ ់បឹងសាឡាងអ្ុឺ! ខណ្ឌ  ទួលឈគាក ឈៅកនុងរាជធានីភនឈំពញ។ ឈែើយករ៏រូវថ្ងងទអី្ុឺ! ២៨ 
អ្ុឺ! ររូវថ្ងងអាទិរយ ហខ មករា ឆ្ន  ំ២០១៨។ ឈែើយអ្នកមងីអ្រឈ់ោសថ្ងងឈនោះកមួយសំអ្ុឺ! ឈ្វើកិចចសម្ភា សអ្នកមងី 
ឈែើយកិចចសម្ភា សឈនោះគឺ ជាគឈរម្ភងរបស់សាលាម្ភនឈ ម្ ោះថា BYU ឈែើយ BYU ែនឹងម្ភនឈ ម្ ោះឈពញ 
សាលាសាកលវទិាល័យ Brigham Young University ឈែើយគឈរម្ភងឈនោះផងហដរម្ភនឈ ម្ ោះថា 
គឈរម្ភងរបវរតផិ្ទទ ល់ខលួនរបស់របជាជនកមពុជា ឈែើយកមួយដឹងថាគឈរម្ភងឈនោះនឹងជួយ ដល់រកុមរគួសារអ្នកមងី 
ជាពិឈសសអ្ុឺ! អ្នកមងីអាចហងរកាកំណ្រឈ់ែរុឈនោះ ឈដើមបឲីកូនរបស់មងីឈែើយនិងឈៅៗ ពួកឈគម្ភនឳកាស 
ដឹងអ្ំពរីបវរតអិ្នកមងីផ្ទទ ល់ខលួន ថាអ្នកមងីបានរស ូអ្ីខលោះឈៅកនុងជីវរិែនឹង ឈដើមបជីួយ ឲពកួគារម់្ភនរកមុ
រគួសាររែូរដល់សពវថ្ងងឈនោះ។ អ្ញ្ជ ឹងអ្រឈ់ោសអ្នកមងី ឈរើអ្នកមងីយល់រពមឈដើមបឲីកមួយឈ្វើកិចចសម្ភា សអ្នក
មងីឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងរបសិនឈបើអ្នកមងីអ្ុឺ! យល់រពមខ្ុដំឹងថាកិចចសម្ភា សឈនោះ នឹងរបោនពរជយ័ដល់រគួសារអ្នកមងី
ផ្ទទ ល់។ 

ខ៖ ច៎ា !  

ក៖ ឈែើយខាងសាលានឹងផតល់អ្ុឺ! ងរចមលងមយួចាបថ់្នកិចចសម្ភា សឈនោះជា សីុឌី ឈៅកានអ់្នកមងី។ អ្ញ្ជ ឹង
របសិនឈបើអ្នកមងីអ្នុញ្ញា រឲកមួយអ្ុឺ! ឈ្វើកិចចសម្ភា សឈនោះកមួយនឹងចបឈ់ផតើមសួរសំនួរអ្នកមងីដូចរឈៅ។ ឈរើ
អ្នកមងីម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរឈ ម្ ោះឈៅតាមអ្រតសញ្ញា ណ្បណ័្អ្នកមងី? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ យិន សុជីវន។ី 

ក៖ យិន សុជីវនី? 



ខ៖ ច៎ា !  

ក៖ ចុោះអ្នកមងីម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈរៅឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ ម្ភន ឈគឈៅអ្ ុ៊ុំរសី។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំរសី? 

ខ៖ ែនឹងឈែើយ! អ្ ុ៊ុំរសី។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីម្ភនដងឹថាមលួឈែរុអ្វីបានឈគឈៅអ្នកមងីឈ ម្ ោះអ្ ុ៊ុំរសីអ្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ ឈោយសារឈ ម្ ោះខ្ុពំីមុនមកម្ភត យឪពុកខ្ុ ំអ្នកោកអ់្ញ្ជ ឹងឈែើយ ឈ ម្ ោះរសី ឈែើយដអ៏្ញ្ជ ឹងឈគឈៅខ្ុ ំថា
អ្ ុ៊ុំរសី អ្ញ្ជ ឹងឈៅ។ 

ក៖ អ្!ូ អ្ញ្ជ ឹងហែ! អ្នកមងី។  

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈរើអ្ុ!ឺ អ្នកមងីឆ្ន ឈំនោះម្ភនអាយុប ុន្មម នឈែើយអ្នកមងី? 

ខ៖ ខ្ុ ំអាយុ៥៨ឆ្ន ។ំ 

ក៖ ៥៨ឆ្ន ឈំែើយ។ ឈរើអ្នកមងីឈកើរឈៅឆ្ន ណំាហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ ឆ្ន ១ំ៩៦០។ 

ក៖ ឈបើសិនជាឈយើងគិរជាឆ្ន ចំន័ទគរិវញិររូវជាសរវអ្ីហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ សរវឆ្ម  កណ្តុ រឆ្ន ចូំរ។ 

ក៖ ឆ្ន ចូំរហែស អ្៎ា! 

ខ៖ អ្ុ!ឺ 

ក៖ អ្រគុណ្ឈរចើនអ្នកមងី។ អ្រឈ់ោសអ្នកមងី ឈរើរសុកកំឈណ្ើ ររបស់អ្នកមងីឈកើរឈៅណាហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ ខ្ុពំីឈដើមរសុកកំឈណ្ើ រខ្ុ ំឈៅទីរកុងភនឈំពញែនឹងែម ង។ 



ក៖ ទរីកុងភនឈំពញឈយើងែនងឹែម ង? 

ខ៖ ច៎ា !  

ក៖ ចុោះសថិរឈៅកនុងភូម ិឃុ ំរសុក រសុកណាហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ ឈៅមតុ ឈំយើងឈគឈៅពឈីដើមពីសងគមឈគឈៅ មតុចុំោះអាកហនលង៤២ជាន ់ ឈគឈៅមតុែំនឹងឈពទយចនិ មតុ ឈំពទយចនិ
ែនឹងកហនលងឈពទយចិនែនឹងែម ង ឈែើយសង្កា រឈ់គឈៅសង្កា រ ់ឈលខ៥ លូទកឹសអុយ មតុែំនឹងមតុ ឈំមឈភលើង និយាយ
ឲចំមតុគុំគទូលហសលងែនឹងែម ងផទោះខ្ុ ំ ឈៅមតុគុំគទួលហសលងែនឹងែម ង។ 

ក៖ ែនឹងខណ្ឌ អ្ីឈគអ្នកមងី? 

ខ៖ អាែនឹងឈគឈៅសង្កា រ ់ឈលខ៥ កាលែនឹងអ្រម់្ភនខណ្ឌ ឈទ ម្ភនហរសង្កា រឈ់ទជំន្មនែ់នងឹ។ 

ក៖ អ្៎ា! 

ខ៖ ែនឹងឈែើយ! 

ក៖ ចុោះអ្ុឺ! អ្នកមងីម្ភនបងបអូនប ុន្មម នន្មកហ់ដរអ្នកមងី? 

ខ៖ ខ្ុ ំម្ភនបងបអូនរបានំ្មក។់ 

ក៖ ចុោះអ្នកមងីររូវជាកូនទបី ុន្មម នហដរ? 

ខ៖ កូនទី១។ 

ក៖ កូនទី១។ ចុោះអ្ុឺ! បងបអូនបនួន្មកឈ់ទៀរែនឹង? 

ខ៖ សាល បោ់ងំអ្ស់។ 

ក៖ គារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ គារប់អូនសុទធហររបុសោងំអ្ស់។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីឈៅចឈំ ម្ ោះពួកគារឈ់ទ? 

ខ៖ ច!ំ 



ក៖ សូមជួយ របាបឈ់ ម្ ោះពកួគារ?់ 

ខ៖ ឈ ម្ ោះគារទ់ីមយួ យិន សុជីវន័ យិន សូជីវនិ យិន សុជីរតា យនិ សុជីវនឹម។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីធាល បឈ់ៅជុំជាមយួពួកគារឈ់ទ? តាងំពីឈកើរមក? 

ខ៖ ែនឹងឈែើយតាងំពីឈកើរមកឈៅជុំជាមយួគារ ់ ដល់តាឈៅជំន្មនព់លពរពួកគារស់ាល បអ់្ស់ ឈៅសល់ខ្ុ ំ
ម្ភន កឯ់ងគរ ់ឈែើយខ្ុ ំគាម នទីពឹងែនឹងឈែើយបានថា គាម នបងបអូនទីពងឹ។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីម្ភនឈៅចថំ្ងងហខឆ្ន កំឈំណ្ើ រអ្ីពួកគារឈ់ទអ្នកមងី? 

ខ៖ ច!ំ 

ក៖ សូមជួយ របាបប់ានឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ ខ្ុ ំទីមយួខ្ុ ំឈកើរឈៅឆ្ន  ំ១៩៦០គឺខ្ុ  ំឆ្ន  ំ១៩៦៨ បអូនខ្ុ ំ ដល់ឈរកាយមកឈទៀរបាន ៦៧ មយួម្ភ ឆ្ន រំែូរ
៦៧ ៦៦ ៦៤ ៦៥ ែនឹងឈែើយ។ 

ក៖ ឈែើយចុោះពលពរសម្ភល បព់ួកគារម់្ភនដឹងទីកហនលងហដលពកួគារស់ាល បែ់នឹងឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ សាល បឈ់ៅកហនលងឈោ្ិ៍សារ។់ 

ក៖ ឈោ្ិ៍សារ?់ ម្ភនដឹងរសុកភូមអិ្ីឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ ដងឹ! មតុែំនឹងឈគឈៅដណំាករ់ចរកុំ មតុភំូម ិដណំាករ់ចរកុំ មតុកំហនលងអាលកសរឈគ ផលូវអាលាបចុោះពីអាលាប
ឈៅ។ 

ក៖ អ្!ូ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយ! 

ក៖ រសុកខ្ុ ំហដរអ្ញ្ជ ឹង! 

ខ៖ អ្ញ្ជ ឹង! 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីកាលពីឈៅឈកមងៗែនឹងម្ភនចងចពំអី្ុឺ! អ្នុសាវរយីក៍ាលឈៅជាមយួពួកគារអ់្រ?់ 



ខ៖ ចងចបំងបអូនខ្ុ ឈំរៀនោងំអ្ស់រគបគ់ាន  ហរងហរឈរៀនជាមយួគាន ហរងហររបលងរបណាំងជាមយួគាន  កនុងការ
ឈរៀនជាបច់ណំារថ់ាន ក ់ ឈពលែនឹងខ្ុ ំររវូឈរៀនចញ់បអូន បអូនខ្ុ ំជាបប់ានសុទធហរឈលខមយួ ឈែើយខ្ុ ំឈរៀនរបលង
ចូលសុទីវកីាថាន កទ់ី៦ អ្ុសីុីម្ភ ស់១៨មនិ្មជំន្មនែ់នឹងកំពុងហររបលងៗទទលួឈគបាញ់ឈលាក ហកវ សុគីម 
សាល បឈ់ៅកហនលងសាលឈគកំពុងរបលងែនងឹ ពួកខ្ុ ំររខ់ាច រខ់ាច យតាងំពីជំន្មនែ់នងឹមកអ្រសូ់វបានឈរៀន ហបក
ឈចញបានចូលពលពរែនឹងបឈណាត យមក។ 

ក៖ បាទ! អ្នកមងី។ ឈែើយពួកគារហ់ដលពរពលយកឈៅសម្ភល បែ់នឹង សម្ភល បជុ់ំគាន  ឬហបកគាន  ឬឈៅកនុង
ឈខរតហរមយួ? 

ខ៖ ឈពលឈៅជុំជាមយួគាន ោងំអ្ស់ អ្រម់្ភនសម្ភល បឈ់ទបអូនខ្ុ ំឈោយសារអ្រប់ាយ ឈោយសារឈែើម សាល ប់
ឈោយសារឈែើមែូបតា ែូបតានិយាយចំែូបតាកតួច ឈែើយែនឹងអ្ុឺ! អាគល់ឈចកឈយើងឈែើយនិងអាឈមម
ឈជើងោឈយើងែនឹងឈរសាោះញំុអ្រម់្ភនអ្ងារឈទ អ្រម់្ភនឲឈយើងបានសាគ ល់រស់ជារិអ្ងារឈសាោះ ឈែើយនិង
អ្ំបិលកអ៏្រហ់ដរ។ អ្ញ្ជ ឹងពួកខ្ុ ំឈៅរកររោងំ អាររោងំឫសសរីពកិែនឹងឈែើយកតួចបកួន្មកប់ងបអូន របានំ្មក់
បងបអូនឈៅរក យាយខ្ុ ំចស់ៗម្ភត យខ្ុ ំដូចថាគារស់លរគ់ារហ់ាស់។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ម្ភ កខ់្ុ ំឲតាដល់រសុកឈគគារស់លរគ់ារ ់គារស់មលបរ់ែូរឈៅសល់ហរខ្ុ ំឈែើយយាយខ្ុ ំឈែើយនិងបអូនៗ ខ្ុ ំ
រករែូរដល់យូរឈៅ ដូចថាវាទនឈ់ៅខ្ុជំាបងមុជទកឹឲយាយផងឈែើយតាផង មុជទឹកឲបអូនផងឈៅសំតាខ្ុ ំ
សាល បដ់ឈ៏ពលែនឹងបអូនខ្ុ ំ ហសអកឈ ើងបអូនខ្ុ ំអ្រដ់ឹងអ្ីឈសាោះរសាបហ់រោស់បអូនៗខ្ុ ំឈៅអ្ស់អាលីង។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយសាល បឈ់ៅជំន្មនែ់នឹង គសឺាល បជ់ំន្មនឈ់ចញពីអាពរឈែើយរបហែលជា៧៦។ 

ក៖ កាលបងបអូនអ្នកមងីសាល បែ់នឹងគារអ់ាយុរបហែលប ុន្មម នៗអ្ស់ឈែើយ? 

ខ៖ ពរីដណ្ត បឆ់្ន  ំអាបន្មទ បខ់្ុ ំបីដណ្ត បឆ់្ន  ំខ្ុ ំរបាដំណ្ត ប។់ 

ក៖ អ្៎ា! 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនអ្នកមងី។ 



ខ៖ ឈែើយអាមយួរូចែនឹងបានរបាបំីឆ្ន ឈំទអាឈៅឈគ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ ឈរើម្ភត យអ្នកមងីម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ែូរ ហយម។ 

ក៖ ចុោះឪពុកវញិអ្នកមងី? 

ខ៖ ឪពុកខ្ុ ឈំ ម្ ោះ យិន សមបរតិ យិន សំអ្ូនផង យនិ សមបរតិ គារោ់ក ់យិន សំអ្ូនឈៅ។ 

ក៖ ឈែើយសពវថ្ងងែនឹងពកួគារឈ់ៅរស់ ឬកស៏ាល បអ់្ស់ឈែើយ? 

ខ៖ សាល បអ់្ស់ឈែើយអ្រម់្ភនឈៅសល់ឈទ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងពកួគារអ់្នកមងីឈៅចអំ្ុឺ! គារស់ាល បរ់បហែលជាឆ្ន ណំាហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ ឆ្ន ៧ំ៦។ 

ក៖ ោងំពីរន្មកែ់នឹងអ្នកមងី? 

ខ៖ ច៎ា ! ម្ភ កខ់្ុ ំសាល ប៧់៦ បអូនៗក៧៏៦ សល់តាអាឈៅឈទ ៧៧ ឈៅ៧៦ែនឹងគសឺាល បោ់ងំអ្ស់។ 

ក៖ ឈៅភូមណិា ឃុំណាហដរពួកគារស់ាល បែ់នឹង? 

ខ៖ សាល បែ់នងឹឈៅឃុំ ចណំាករ់ចរកុម កហនលងឈគជីករបឡាយឈៅឈខរតឈោ្ិ៍សារ។់ 

ក៖ អ្៎ា! ឈៅឈោ្ិ៍សារ។់ 

ខ៖ ចូលផលូវអាលាប អាលាបអ្ញ្ជ ឹងឈែើយមតុែំនឹងចូលឈៅដល់ភនអំ្ុឺ! ឈគការខ់្ុ ំឆលងសទឹងឈទៀរហាស់ ឈៅដល់
ែនឹងឈគនិយាយសគួយឈទៀរែ៎ា! 

ក៖ អ្៎ា! បាទ! អ្នកមងី។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយ! 

ក៖ ចុោះអ្នកមងីម្ភនដឹងអ្ុ!ឺ ឪពុកម្ភត យរបស់អ្នកមងីគារោ់ងំពីរែនឹងឈកើរឈៅឆ្ន ណំាហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ ដងឹម្ភ កខ់្ុ ំឆ្ន ១ំ៩៤៥ បា ខ្ុឆំ្ន ១ំ៩២៨។ 



ក៖ អ្៎ា! ឈបើគរិជាឆ្ន ចំន័ទគរិវញិររូវជាសរវអ្ីហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ បា ខ្ុ ំឆ្ន ជូំរ ម្ភ កខ់្ុ ំឆ្ន ឈំរាង។ 

ក៖ អ្៎ា! ឈគា ឈែើយនិងសរវសាវ ! 

ខ៖ ឈគា ឈែើយនិងកណ្តុ រ។ 

ក៖ អ្៎ា! ឈគា ឈែើយនិងកណ្តុ រហាស់!!! 

ខ៖ អ្៎ា! កណ្តុ រ ឈែើយនិងសរវពស់រចលំណា។ 

ក៖ ហាស់!ៗ កណ្តុ រ ឈែើយពស់! 

ខ៖ ែនឹងឈែើយកណ្តុ រឈែើយនិងពស់។ 

ក៖ ឈែើយអ្ុឺ! រសុកកំឈណ្ើ រគារឈ់ៅឈខរតឈោ្ិ៍សារហ់ដរ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ! បា ខ្ុ ំឈៅឈកាោះ ោច។់ 

ក៖ ឈខរត កណាត ល! 

ខ៖ រសុក ឈកាោះ ោច ់ឈខរត កណាត ល។ ម្ភ កខ់្ុ ំឈៅភនឈំពញតាងំពីឈដើមមក តាយាយខ្ុ ំគារអ់្នកឈ្វើការឈៅកនុងវា ំ
ង។ 

ក៖ អ្៎ា! គារអ់្នកឈ្វើការកនុងវាងំហដរ! 

ខ៖ ែនឹងឈែើយឈ្វើការជាមយួសឈមតច គារអ់្នកខាងររព់នធសំបុររ ពនធឈដើមម្ភច ស់ឈពើងគារអ់្នកយាមរំណាក់
ែនឹង ឈែើយយាយខ្ុ ំអ្នកឈ្វើមហូបថាវ យឈសតច។ 

ក៖ អ្៎ា! 

ខ៖ ែនឹងឈែើយ! ឈែើយខ្ុ ំពួកខ្ុ ំម្ភ កខ់្ុ ំរគបូឈរងៀនសាលាសីុសុវរថិជំន្មនព់ឈីដើម ឈែើយបា ខ្ុ ំគារអ់្នកឈបាោះ
ពុមាឈសៀវឈៅ សាចឈ់រឿងអ្ែីនឹងតាម។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងដូចជាអ្នកមងីឈទើបហរម្ភនរបសាសនម៍ញិថាអ្ុឺ! ឪពុកកាលគារឈ់ៅរស់ែនឹងគាររ់បកបរបរអ្វី
ហដរ? 



ខ៖ គារល់កឈ់សៀវឈៅ ឈបាោះពុមាឈសៀវឈៅសាចឈ់រឿង។ 

ក៖ គារជ់ាអ្នកនិពនធ! 

ខ៖ គារជ់ាអ្នកនិពនធែម ង! 

ក៖អ្៎ា! កវឈីែើយ! គារឈ់រៀនបានឈរៅរជោះហដរអ្ញ្ជ ឹង។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយកាលគារឈ់ៅរស់ែនឹង គារជ់ាមនុសសហបបណាហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ អ្រតចរកិគារអ់្នកសលូរបូរណាស់ គារចូ់លចិរតជួយ អ្នករក គារចូ់លចិរតរសឡាញ់បងបអូនណាហដររក 
គារចូ់លចិរតតារបឈៅបងបអូនោងំអ្ស់ថាឲឈចោះរសឡាញ់គាន  ឈយើងកុំរសឡាញ់សាសនដ៍ថ៏្ទឈរៅពបីងបអូន
ឈយើងជួយ គាន ឈៅវញិឈៅមក ដល់ឈពលហរគារឈ់ចោះហរជួយ ចិញ្ច ឹមកមួយៗអារបុសៗ ខ្ុ ំឈៅរូចៗអ្រម់្ភនបាន
ចិញ្ច ឹមខ្ុ ំឈទ ខ្ុ ំបានររឹមហរសាគ ល់ែូបបនតិចបនទួចឈទ អាកមួយៗគារ ់គារយ់កឈយាងមកឈៅកនុងរសុកឈៅកនុង
ផទោះែនឹងោងំអ្ស់ឈដើមបចីបពុ់មាអ្កសរឈសៀវឈៅជួយ គារឈ់ដើមបឲីឈរៀន រសីៗឈរៀនការឈ់ដរ ហន! អាទូរចនិឈនោះ
របុសសុទធឈរៀនសុទធហរអាងំសីុឈញ ើ  ហរឡ ូវពួកែនឹងកស៏ាល បអ់្ស់ហដរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ ចុោះម្ភត យអ្នកមងីកាលគារនូ់វម្ភនជីវរិរស់ឈៅ គាររ់បកបមុខរបរអ្វហីដរអ្នកមងី? 

ខ៖ គាររ់គូបឈរងៀន។ 

ក៖ រគូបឈរងៀន! 

ខ៖ គារអ់្នករគូបឈរងៀនឈៅសាលាសីុសុវរថិ ឈោយសារគារប់ានតាយាយគារឈ់្វើការែនឹង ឈគឲបឈរងៀនឈៅ
ជិរវាងំែនឹង។ 

ក៖ ឈែើយគារជ់ាមនុសសហបបណាហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ អ្រតចរកិគារស់លូរបូរណាស់ឈលាករគូ។ 

ក៖ អ្៎ា! 

ខ៖ គារស់លូរបូរគាររ់សឡាញ់ឈចោះអ្បរ់ ំ ឈគារពសិទធិចំឈោោះបតចីំឈោោះបងបអូននិងម្ភត យឪពុក ដឹងខុសររូវ
ណាស់។ 



ក៖ ឈរើអ្នកមងីឈៅចងចសំាចឈ់រឿងអ្វីខលោះៗពីឪពុកម្ភត យរបស់អ្នកមងីខលោះៗហដរឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ ខ្ុ ំច ំចថំាបា ខ្ុ ំ គារម់កពីជួនណាគារឈ់បើកឡាន ជួនណាគារជ់ិោះកង ់ ឈបើផលូវជរិគារជ់ិោះកងយ់កឈៅ
ឲឈគ ឈពលអ្៎ា! ឈគអ្នកកមម ងជ់ិរគារជ់ិោះកង ់ ឈបើឆ្ង យដូចជាឈៅឈកាោះកុងអ្ី ឆ្ង យៗគារឈ់បើកឡានឈៅ។ ថ្ងង
ហដលឈគអាពរចូលមកែនងឹ គារក់ហ៏បកពីខ្ុ ំហដរឈែើយ ម្ភ កខ់្ុ ំកហ៏បកពីគារហ់ដរ ឈែើយជីវរិពួកខ្ុ ំដអ៏្រព់ីហម 
ឈៅដូច អ្ស់ពីឪពុកខ្ុ ឈំៅហរឈតាខ្ុឈំៅជាមយួជីដូនហដរឈៅជាមយួយាយមយួតា ហរតាយាយសាល បអ់្ស់
ឈទៀរបអូនសាល បអ់្ស់ឈទៀរ ខ្ុ ំឈៅហរឯកឈកាម្ភន កឯ់ង ឈែើយដល់តាឈពលឈចញពអីាពរមកខ្ុឈំដើរហរឯងមក ខ្ុ ំ
កម៏្ភនម្ភន កឈ់គកឈ៏រ ើសខ្ុមំកចញិ្ច ឹមឈែើយឈដើរតាមឈគរែូរ រស់ឈៅជាមយួឈគែនឹងដល់ឈគែនឹង ឈគហបកពីខ្ុ ំឈគ
ម្ភនបតីឈគអ្ឈីទ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ខ្ុកំឈ៏ដើររកអ្ន្មគរឈោយខលួនឯងដល់សពវថ្ងងែនងឹ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ ចុោះអ្ុឺ! ឪពុកម្ភត យអ្នកមងីធាល បន់ិយាយឈរឿងកាលពីពួកគារឈ់ៅឈកមងៗឲអ្នកមងីសាត ប់
ឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ និយាយរបាបថ់ា   ជនំ្មនគ់ារអ់្សិារៈ    ឈគចបព់ួករសីរកមុំៗ     តាយាយខ្ុ ំយកគារឈ់ៅលាកឈ់ៅកនុង  

អ្ណ្តូ ងកម៏្ភនឈៅកនុងររងឈ់សកម៏្ភន ជីកដីកម៏្ភនហដរគារន់ិយាយ ឈែើយបា ខ្ុ ំរបវរតិគារក់ាលែនឹងគារ់
បសួឈលាក គារប់សួឈលាកគារថ់ាទំរាគំារប់ានឈចោះដឹងប ុណ្ណឹ ង ម្ភនឈគផ្ទច ញ់ផ្ទច ល់សិរតាកាបំិរឈៅកនុង
ោងទឹកអ្ីចងឹណា ថាដងទឹកែូបកាបំិរឈៅកនុងឈោោះហរគារឈ់ចោះអ្ីចឹងឈៅគារដ់ឹង ជីវរិគាររ់ស ូគារធ់ាល ប ់
ឈ្វើនិយាយឈៅជីវរិគារឈ់វទន្មណាស់ពីឈដើមមក ជវីរិគារអ់្នកហរសចំការពីឈដើម ពឈីដើមមកបា ខ្ុ ំជាអ្នកចកំា
រ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។  

ខ៖ ែនឹងឈែើយ! 

ក៖ ឈរើអ្នកមងីឈៅចឈំ ម្ ោះជីដូនជីតារបស់អ្នកមងីហដររឈឺទអ្នកមងី? 

ខ៖ ច!ំ  

ក៖ ចោំងំសងខាងអ្នកមងី? 



ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ សូមជួយ របាបឈ់ ម្ ោះគារផ់ងបានហដររឈឺទអ្នកមងី? 

ខ៖ តាឪពុកបា ខ្ុ ំឈ ម្ ោះ យិន អ្ុ ំ ឈែើយយាយខ្ុ ំឈ ម្ ោះ ជា ហង រ ឈែើយម្ភត យខ្ុ ំយាយខ្ុ ំែនឹងឈ ម្ ោះ អ្ី សុ
ម? អ្ិរ សុម ឈែើយឪពុកហម ខ្ុ ំឈ ម្ ោះ ែួរ ឈម្ភគ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ម្ភនដឹងថាពួកគារឈ់កើរឈៅឆ្ន ណំាហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ ខ្ុ រំបហែលអ្រដ់ឹងឈទ ប ុហនតខ្ុ ឈំ្វើជាគណិ្រមយួដកអាយុហដលគារស់ាល បជ់ំន្មនព់លពរ ឈែើយខ្ុ ំដកខទង់
ហដលគារស់ាល បែ់នឹងអាយុខទង ់ ៦៨តាខ្ុ ំ ឈែើយយាយខ្ុ ំអាយុ ៦៥ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុអំាចដកគុណ្ហចកជំន្មនែ់នឹង
មកដល់ឡ ូវ ខ្ុ ំដឹងហរខ្ុ ឈំភលចឈែើយ។ 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ ហរខ្ុ ំឈ្វើនូវពងសរបវរតិែនងឹ ខ្ុ ំអ្រច់ឈំទកហនលងែនឹង ហរខ្ុ ំដកគុណ្តាមអាយុគារស់ាល បែ់នឹង។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីអ្ុ!ឺ ម្ភនដឹងថាពូកគារអ់្ុឺ! ឈកើរឈៅកហនលងណា? រសុកកំឈណ្ើ រគារហ់ាស់? 

ខ៖ តាយាយខ្ុ ំហែស? 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ យាយខ្ុ ំឈកើរឈៅឈកាោះោច ់តាខ្ុ ំឈ្វើការឈៅថ្រពហវង ឈែើយយាយខ្ុ ំគារអ់្នកឈៅឈោ្ិ៍ចិនរុងម្ភត យខាងហម 
ខ្ុ ំ ឈែើយតាខ្ុឈំៅខាងតាម រពង។ 

ក៖ អ្៎ា! ែនងឹឈែើយៗ។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីធាល បដ់ងឹឈរឿងខលោះៗពពីួកគារខ់លោះៗឈទ? 



ខ៖ ដឹងពីរបវរតិគារជ់ីវរិគារព់ីឈដើម ពឈីដើមជីវរិគារអ់្នកកសិករ ឈដើរគារឈ់្វើហរសលកអ់្ងារឈទ ដល់គារប់ាន
ជួបឈខលើរនរកយគ័ារែ់នឹងកប៏ានមកឈ្វើការឈៅកនុងវាងំ កច៏បដ់ឈីៅកនុងទីរកងុភនឈំពញែនឹងមកែនឹងខាងម្ភត យខ្ុ ំ 
ឈែើយខាងបា ខ្ុ ំគារអ់្នកចកំាររែូរតាងំពីែនឹងមក គារអ់្រម់្ភនឈ្វើអ្ីឈទ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ ឈរើអ្នកមងីមករស់ឈៅអ្ុឺ! ភនឈំពញែនឹងរយៈឈពលយូរប ណុាណ ឈែើយ? ឬកត៏ាងំពីរូចមក
អ្នកមងីឈៅែនឹងែម ង ឬក?៏ 

ខ៖ ច៎ា ! តាងំពីរូចមកខ្ុ ំឈៅែនឹងែម ង។ 

ក៖ អ្៎ា! ឈោយសារអ្នកមងីម្ភនរសុកកំឈណ្ើ រឈៅែនឹងែម ង អ្នកមងី? 

ខ៖ ច៎ា ! ហរខ្ុមំកដល់ទីរកងុភនឈំពញែនឹងឈឃើញផទោះខ្ុសុំទធហរឈខាម ោះរចវា ក ់ខ្ុអំ្រប់ានយកផទោះែនឹងឈទ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ឈោយសារខ្ុ ំឈរយុំហឆអរឈោយសារខ្ុ ំមក ឈៅដបប់នួន្មកម់កវញិឈឃើញខ្ុ ំម្ភន កឯ់ង ឈែើយខ្ុឈំឃើញដីទួ
កៗ ផលូវចូលឈែើយឈឃើញសុទធហរឈខាន ោះ ខ្ុ ំមនិអាចឈៅឈកើរឈទបារប់ងម់្ភត យឪពុក ខ្ុ ំកឈ៏គអ្នកន្មខំ្ុ ំមកផទោះែនឹង
ហា៎ា ! ឈែើយឈគកយ៏កខ្ុ ំឈៅវញិឈៅឈែើយមកឈៅឈោ្ិ៍ចិនរុងវញិមក។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយ! 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្នកមងីបងបអូនអ្ីសាល បអ់្ស់ឈែើយឈៅសល់អ្នកមងីម្ភន ក។់ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីអ្រម់្ភនសាចញ់្ញា រិអ្ីឈៅឈរៅរបឈទសឈទណា? 

ខ៖ អ្រម់្ភនឈទ។ 

ក៖ ចុោះកូនអ្នកមងីឈទើបហរឈរៀបការែនងឹ? 

ខ៖ ឈគទឹមហរឈចញឈៅែនឹង។ 

ក៖ គារឈ់ៅណាវញិ? 



ខ៖ ញ ូែាហលន! 

ក៖ ញ ូែាហលន! ឈរើសាវ មរីបស់អ្នកមងីម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះអ្ុឺ! ឈម សំឈអ្ឿន។ 

ក៖ ឈរើអ្នកមងីបានឈរៀបអាោែ៍ពិោែ៍ឈៅឈពលណាហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំរៀបជាមយួគារជ់នំ្មន ់១៩៨៤។ 

ក៖ អ្នកមងីម្ភនឈៅចថំ្ងង ហខ អ្ីឈទ? 

ខ៖ ម្ភនហដរឈរើ ហរខ្ុ ំ ខ្ុអំ្រច់ឈំទ ហរដឹងតាខ្ុ ំថ្ងងខ្ុ ឈំកើរឆ្ន  ំឈរៀបចំែនងឹឆ្ន  ំ១៩៨៤អ្ីែនឹង។ 

ក៖ ហរអ្រច់ហំខឈទ? 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយអាោែ៍ពិោែ៍របស់អ្នកមងីែនឹងររូវឈរៀបចំឈ ើងឈោយឪពុកម្ភត យ ឬកម៏និហមនឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ ឈោយម្ភត យមងីរបស់ខ្ុ  ំបអូនបា ខ្ុ ំគារឈ់រៀបចំឲឈ្វើហម ឪ។ 

ក៖ មនិហមនពលពរអ្នកចបប់ងខំអ្ីឈទ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ! 

ក៖ ឈែើយការឈរៀបអាោែ៍ពិោែ៍ែនឹង ម្ភនោថ្ងលជំនូនឈគឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ ឈទខ្ុ ំអ្រដ់ឹងឈទជំន្មនែ់នឹងឈលើម្ភមងីខ្ុ ំ ខ្ុអំ្រដ់ឹងឈសាោះ។ 

ក៖ ហរឈគម្ភនយកថ្ងលជនូំនឈរើកាលែនងឹ? 

ខ៖ ែនឹងឈែើយយកជំនូនអ្ីបនតិចបនទួច ទិញការឈ់ខាអាវជំន្មនែ់នងឹឈទើបឈចញពអីាពរមកហដរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ដូចអ្រសូ់វម្ភនសម្ភា រៈអ្ីណាស់ណាហដរ។ 

ក៖ ឈរើអ្នកមងីអាចរបាបក់មួយពីឈពលដំបងូ ហដលឈ្វើឲអ្នកមងីឈែើយសាវ មបីានជួបគាន បានហដរឈទបាទ? 



ខ៖ បាន! 

ក៖ សូមអ្នកមងីជួយ របាបរ់រួសៗ។ 

ខ៖ ពីមុនខ្ុ ំឈ្វើការឈៅអ្នុខណ្ឌ ជារបធានសម្ភគមនយុ៍វជនន្មរ ី ខ្ុ ំឈៅជាមយួឈគដអ៏្ញ្ជ ឹងឈគែនឹងក ៏ ខ្ុ ំបាន
ឈ្វើជាសម្ភគមនយុ៍វជនមយួឈដើមបដីឹកន្មឈំគឈៅកាន ់ ថ្វ  ករបាជំនំ្មនែ់នឹងហាស់ឈែើយដល់តាឈពលែនឹងខ្ុ ំ
ររលបម់កវញិកម៏្ភនបញ្ញហ ដូចថា កនុងខណ្ឌ សង្កា ររ់បជាជនដូចថាឈចោះហរឈយើងបំផុសចលន្មយុវជន ឈគ
ខាល ចកូនឈគជនំ្មនែ់នឹងខាល ចឈ្វើោហានោអ្ីឈទៀរឈន្មោះ ខ្ុ ំកល៏ារហំណ្ងឈបឈ់្វើការែនឹង កឈ៏បឈ់្វើការែនឹង
ខ្ុ ំកឈ៏ៅឈ្វើការ ការែនឹងជនំ្មនែ់នឹងកខ៏្ុលំារំហណ្ងែនឹង អ្នុខណ្ឌ ឈគឲឈរ ើសមយួខណ្ឌ មយួសង្កា រឈ់ដើមបអី្នក
ឈៅឈរៀនស មឈដវឈីល បុណ្យពយោុះែៈយារតាបុណ្យ៧មករាែនឹងហាស់ ៧មករាខ្ុ ំកម៏ករបលាន មករបលាន
កំពងឆ់្ន ងំឈយើងែនឹង មករបលានកំពងឆ់្ន ងំខ្ុ ំកប៏ានជួបគារឈ់ៅឈពលែនឹងឈៅ ចំឈពលែនឹងគារក់ឈ៏្វើោ
ហា ន ខ្ុ ំកល៏បម់កវញិពកីហនលងរបលានយនតឈហាោះស មឈជើងបុណ្យ៧មករាចប ់ តា ថ្ក សន្មត  កយ៏កឲខ្ុ ំឈ្វើ
ខាងការឈ់ដរឈៅ៧មករាឈៅអ្ូឫសស។ី 

ក៖ អ្!ូ អ្នកមងីឈចោះការឈ់ដរហដរ? 

ខ៖ ច៎ា ! ការឈ់ដរឈៅអ្ូឫសសឈីដរឈខាអាវោហា នឈទកាលែនឹង អ្នកណាឈដរឈខា ឈខាឈៅ អ្នកណាឈដរអាវ អាវ
ឈៅឈែើយកប៏ានជួបគារែ់នឹងគារម់កឈបើកឈខាអាវពកួោហា នពីកហនលងខ្ុ ំឈទើបជួបគាន  គារក់កូ៏នករំោហដរ
អ្រម់្ភនហម ឪឈទ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយខ្ុ ំកអ៏្រម់្ភនហម ឪដូចគាន  គារម់្ភនបអូនហរឈគម្ភនបងបអូនឈគឈរចើន ខ្ុ ំអ្រខ់្ុមំ្ភនហរម្ភន កឯ់ង 
ឈែើយខ្ុ ំកប៏ានជួបគាន ឈោយឈសចកតីរសឡាញ់ែនឹងឈោយសារបងបអូនឈគចូលឈៅបងបអូនខ្ុ ឈំៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ ឈែើយចុោះអ្នកមងីអ្ុឺ! បានឈរៀនភាសាហខមរែនឹងបានកំររឹណាហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ ខ្ុ ំថាន កទ់៦ី។ 

ក៖ ថាន កទ់ី៦! 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយអ្ុឺ! សាលាឈរៀនហដរអ្នកមងីឈៅឈរៀនែនងឹ កាលែនឹងឈៅណាហដរអ្នកមងី? 



ខ៖ ឈៅមតុគុំគទួលហសលងែនងឹែម ង។ 

ក៖ សាលាែនឹងម្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ ពមីុនឈគឈៅសាលាឡន្ទនទៈឈទវ ីដល់តាខ្ុ ំឈលើដល់សីុទីវកីាថាន កទ់ី៦ សាលាែនឹង១៨មនិ្ម។ 

ក៖ អ្៎ា! អ្ញ្ជ ឹងមនិហមនឡន្ទនទៈឈទវឈីៅហកបរឈនោះណា? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ ពមីុនកហនលងែនងឹឡន្ទនទៈឈទវ។ី 

ក៖ អ្៎ា! បាទ! អ្នកមងី។ ឈរើអ្នកមងីម្ភនអ្ុឺ! មរិតភន័្ទកាសនិទសាន លហដល្ំធារជ់ាមយួអ្នកមងីហដរឈទកាលែនងឹ? 
្ំឈ ើងែនឹង? អ្ញ្ជ ឹងអ្រសូ់វម្ភនមរិតភន័្ទកាឈទអ្នកមងី! 

ខ៖ អ្រសូ់វម្ភនភន្ទកា!័ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ម្ភនមយួកាលឈៅឈរៀន ឈគខាងកូនរុលាការការក់តី ហរឡ ូវែនឹងឈគមនិដងឹសាល បម់និដងឹរស់ហបករែូរ 
គាម នមរិតភន័្ទកាោងំអ្ស់។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ អ្ុ!ឺ អ្នកមងីពីមុនៗមកអ្នកមងីរបកបការង្ករអ្វីហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ ដូចខ្ុ ំនយិាយអ្ញ្ជ ឹងពីមុនខ្ុ ំការឈ់ដរ៧មករាែនងឹឈែើយ ខ្ុ ំពមីុនឈ្វើការឈៅអ្នុខណ្ឌ ឈ្វើឈៅវាឈចោះហរ! 

ក៖ ចុោះឡ ូវអ្នកមងី អ្នកមងីម្ភនការង្ករអ្ីឈដើមបរីបកបចិញ្ច ឹមជីវរិហាស់? 

ខ៖ អ្រឈ់ៅឈមើលឈៅ។ 

ក៖ ឈៅឈមើលឈៅ! ឈរើតាងំពវីយ័ឈកមងរែូរដល់ពីឈនោះ ឈរើជីវរិរបស់អ្នកមងីម្ភនការផ្ទល ស់បតូរអ្វីខលោះហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ ផ្ទល ស់បតូរកនុងជីវរិខ្ុ ំ កាលឈៅពីឈកមងខ្ុ ំែរឈ់ែើយខ្ុ ំអ្រ ់ខ្ុមំ្ភនបតីឈែើយបតីខ្ុ ំសាល បឈ់ៅ ខ្ុ ំឈៅចិញ្ច ឹមកូនហរ
ឯងដល់តាកូនបាន្ំៗឈែើយកខ៏្ុ ំឈៅហរពិបាក ឈនោះជាការរស់ឈៅទីពឹងមនិបានឈោយសារ ខ្ុ ំគាម នសអីសំរាប ់
ឲកូនឈៅ ហចករបស់ឲកូនអ្ញ្ជ ឹងកូនឈចោះហរពិបាកអ្ស់អ្ញ្ជ ឹងឈៅ។ 



ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈែើយខ្ុ ំឈៅហររស់ជួលហរផទោះឈគរែូរឈោយសារហរ ខ្ុ ំម្ភនឈសចកតីមយួឈការខាល ចថាមនិចងប់ានរបស់ឈគ 
ទីមយួខាល ចជនំ្មនែ់នឹងនឹកឈឃើញមនិចងប់ានអ្វីោងំអ្ស់ខាល ចអាពរមយួសារឈទៀរនិយាយឲចំែម ងជំន្មន់
ែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ខ្ុអំ្រច់ងប់ានអ្វីោងំអ្ស់ ខាល ចឈគសម្ភល បអ់្ញ្ជ ឹងែម ង។ 

ក៖ អ្ុ!ឺ ឈរើអ្នកមងីម្ភនមហូបណាហដរអ្នកមងីចូលចិរតឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ ខ្ុ ំហែ! 

ក៖ មហូបហាស់? 

ខ៖ មហូបហដលខ្ុ ំែូបចូលចរិតម្ភនហររបែុក និងសលរមជូរប ុណ្ណឹ ង។ 

ក៖ របែុក ឈែើយនិងសមលរមជូរ? 

ខ៖ ច៎ា !  

ក៖ ចុោះអ្៎ា! ហលបងរបជារបយិវញិអ្នកមងី? 

ខ៖ ខ្ុអំ្រឈ់ចោះឈទ។ 

ក៖ អ្រចូ់លចិរតហលបងរបជារបិយឈទហែ? 

ខ៖ អ្រ ់របជារបិយមចិដូចឈបៀរអ្ីែនឹងហែ? 

ក៖ ដូចជាហលបងរបជារបយិ ឈូង ឈបាោះអ្ងគុញអ្ី! 

ខ៖ អ្៎ា! ខ្ុ ំឈលងហដរអ្ញ្ជ ឹង ខ្ុ ំចូលចិរតកាលែនឹង កាលែនឹងឈៅពីរកមុចូំលចិរតហរឈរចៀង។ 

ក៖ អ្!ូ អ្នកមងី! 

ខ៖ ែនឹងឈែើយ! ចូលចរិតឈរចៀងឈលង ពិបាកហមនឈោយសារខ្ុ ំរកមុដូំចថា ជំន្មនខ់្ុ ំែនឹងដូចគាម នឈពល
សបាយឈទ អ្ុឺ! ឈចញពីអាពរមកណាមយួនឹកឈឃើញខលួនឯងដូចថាវាហរឈតារផង។ 



ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយដូចម្ភនអារមមណ៍្មយួគាម នការសបាយឈសាោះ។ 

ក៖ ឈរើអ្នកមងីចងចចំឈរមៀងណាហដលអ្នកមងីបានឈរៀនតាងំពឈីកមងរែូរដល់ឈពលឈនោះហដរឬឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ ឈរចៀងបទ ឈចោះបទមយួបទឈមឃមរីសទុំ។ 

ក៖ អាែនឹងអ្នកនិពនធអ្នកណាឈគវញិអ្នកមងី? 

ខ៖ អ្រដ់ឹងឈទ ខ្ុ ំអ្រដ់ឹងឈសាោះ។ 

ក៖ អ្រដ់ឹងអ្នកណាឈទ ឈចោះហរបទែនឹង! 

ខ៖ ដងឹតា រស់ ឈសរសីធាឈរចៀង! 

ក៖ អ្៎ា! រស់ ឈសរសីធា! 

ខ៖ ែនឹងឈែើយ! 

ក៖ បទអ្នកមងី រស់ ឈសរសីធា។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយ!   

ក៖ ឈែើយឈៅកនុងរកុមរគសួារអ្នកមងីម្ភនអ្នកណាឈគឈចោះឈលងឧបករណ៍្ឈភលងឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ ដូចជាអ្រ។់ 

ក៖ អ្រម់្ភន។ ដូចជាផទោះអ្នកមងីរស់ឈៅសពវថ្ងងែនងឹជួលឈគអ្នកមងី? 

ខ៖ ច៎ា ! ជួលឈគ។ 

ក៖ ផទោះឈឈើ ឬកផ៏ទោះអ្ី? 

ខ៖ ផទោះងម។ 

ក៖ ផទោះងម។ ឈរើអ្នកមងីម្ភនអ្៎ា! ជនំ្មញអ្វីខលោះហដលររូវបានឈរៀនបនតឈវនពរីកមុរគួសាររបស់អ្នកមងី ដូចជា 
ជំន្មញឈវញវលតិ៍ឈតត  ជំន្មញកនុងការឈ្វើសារឈតាន រ។ល។? 



ខ៖ ខ្ុអំ្រឈ់ចោះឈសាោះ ខ្ុ ំអ្រឈ់ចោះ។ 

ក៖ ម្ភនជំន្មញអ្ីហដលឈរៀន? 

ខ៖ ឈចោះហរការឈ់ដរ។ 

ក៖ ឈរៀនពីឪពុកម្ភត យអ្ី តាយាយអ្ីមក? 

ខ៖ អ្រ់ៗ  តាយាយកអ៏្រ ់ ដូចថាខ្ុ ំនយិាយអ្ញ្ជ ឹងគឺថាខ្ុ ំឈកើរមកកនុងទរីកុងភនឈំពញ។ បា ខ្ុអំ្នកឈរៀនម្ភ កខ់្ុ ំ
អ្នកឈរៀនអ្ញ្ជ ឹង ខ្ុ ំអ្រប់ានឈចោះអ្ីោងំអ្ស់។ 

ក៖ អ្រប់ានលួចឈរៀនអ្ីពគីារឈ់ទអ្ី? 

ខ៖ ឈចោះតាចកឈ់ចោះ ចកឈ់ខាអាវឈរៀនឈៅកនុងសាលាឈរៀន ឈគបឈរងៀនឲឈចោះចកអ់ាវ ចកក់ន្ទនទក ចកអ់្ុឺ! កំ
រាលអ្ីែនឹងឈចោះ។ 

ក៖ ហរអ្រម់្ភនឳកាសឈរៀនពីរៗ ពីបា ម្ភ កឈ់យើង គារអ់្រម់្ភនឈផទរអ្?ី 

ខ៖ អ្រម់្ភនអ្រអ់្ីោងំអ្ស់។ 

ក៖ អ្៎ា! តាមពិរជំន្មញពកួគារល់អៗឈរើអ្នកមងី។ 

ខ៖ គាររ់គានហ់ររបឈៅឲខ្ុ ំថា កូនឈអ្ើយខំឈរៀនឈចោះពីឈរៀនម្ភនពរីក ឈបើកូនឯងចងឆ់្ង ញ់ោល់ហររកអ្នលួក 
គារឈ់ចោះតាប ណុ្ណឹ ង គាររ់បាបោ់កក់នំ្មពយនិងកាត ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ ឈរើអ្នកមងីអាចរបាបខ់្ុ ំពឈីពលឈវលា ហដលលំបាកឈៅកនុងជីវរិរបស់អ្នកមងីបានហដរឬឈទ? ដូច
ថាតាងំពីរូចរែូរដល់ប ណុ្ណឹ ង អ្នកមងីគិរថា កំ ុងឈពលណាហដលអ្នកមងីគរិថាលំបាករស់ឈៅ? 

ខ៖ និយាយឲចំចបត់ាងំពីខ្ុ ំដឹងកតមីករែូរដល់សពវថ្ងងែនឹង គឺខ្ុសំាគ ល់ជីវរិហរទុកខលំបាកែរឈ់នឿយរែូរ 
គឺថាខ្ុ ំអ្ស់ទពីឹង ឈោោះបីខ្ុ ំឈៅពីរូចកខ៏្ុ ំគាម នបានអ្ីគឺថា សាគ ល់រស់ជារិអ្ី ឬកស៏បាយែនឹងឈគហដរ
ឈោយសារខ្ុ ំឈៅរូចៗ ដខ៏្ុបំានរស់ដឹងកតឈីចញពីអាពរមក កាលឈៅអាពរកខ៏្ុ ំឈវទន្មែរឈ់នឿយហដរ កាល
អាពរវាវសីហរឈរៀបនឹងសម្ភល បខ់្ុ ំ ឈគឲខ្ុ ំជីកដឈីែើយកបរ់រមឹក ឈពលែនឹងខ្ុឃំ្លល នឈពកខ្ុ ំកឈ៏ៅចបកូ់នកាអ រ់
ចបអ់្ីអ្ញ្ជ ឹងយកមកឲបអូនែូបហាស់។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 



ខ៖ ដល់តាឈពលមកវញិអ្រោ់នឈ់្វើការ ឈគឲខ្ុជំីកដីកបខ់លួនឯងហរហចដនយអ្ីដូចថាជីវរិខ្ុ ំអ្រោ់នអ់្ស់ក ៏ថ្ងង
ែនឹងឈគឈៅឈៅរបជុំ កឈ៏គឈលើកការខ់្ុ ំឈចលឈៅ កឈ៏គឈលើកខ្ុ ំមកវញិមក ឈគឲខ្ុ ំហរបចិរតឈបឈ់ៅយកអ្ីៗ 
ឈពលឈម្ភ ងជរិដល់ឈម្ភ ងអ្រឲ់ឈយើងឈៅចបអ់្ីៗែូបឈទ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយឈរើឈៅឈពលអ្នកមងីជួបភាពពបិាកអ្ញ្ជ ឹង អ្នកមងីឈ្វើការតាងំចិរតយា ងមចិឈដើមបឆីលងវារចួ? 

ខ៖ ឈ្វើការតាងំចិរតរស ូកនុងជីវរិឈដើមប ីខ្ុ ំនឹកឈឃើញថាម្ភត យឪពុកបងបអូនសាល បអ់្ស់ឈែើយសល់ម្ភន ក ់ឈបើសិន
ជាខ្ុមំនិឈៅម្ភន កសំ់រាបរ់ស ូកនុងវងសររកូលរពូជឈទ គឺខ្ុ ំររវូបារប់ងពូ់ជវងសររកូលែនឹងគាម នអ្នកណាដងឹលឺ 
អ្រម់្ភនកូនឈៅរពូជែនឹងឈគអ្ញ្ជ ឹងណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ ឈរើអ្នកមងីម្ភនបទពឈិសា្នណ៍ាខលោះហដលលអៗ កនុងជវីរិរបស់អ្នកមងីឈទអ្នកមងី? ដូចថាតាងំ
ពីឈកមងរែូរដល់ឈពលឈនោះ ម្ភនឈពលឈវលាណាហដលអ្នកមងីគរិថាសបាយចិរត ដូចជាឈពលឈឃើញកូនឈរៀប
អាោែ៍ពិោែ៍អ្ី? 

ខ៖ ឈពលកូនឈរៀបអាោែ៍ពិោែ៍សបាយចិរត ហរកនុងអារមមណ៍្របស់ខ្ុ ំពបិាកចិរត ទមីយួឈយើងអ្រ ់ ទីពរី
ឈយើងពិបាកកនុងការខាល ចការឈែើយជំោកឈ់គ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយ! ឈោយសារឈយើងគាម នទីៗ។ 

ក៖ ហរឈោោះជាយា ងណាកឈ៏យើងសបាយចិរតឈឃើញកូនឈៅម្ភនរគួសារអ្ីហដរអ្នកមងី។ 

ខ៖ ច៎ា ! ម្ភនរគួសារ ប ហុនតនូវខវោះការសបាយហរឈបើចិរតខ្ុ ំបំណ្ងខ្ុ ំ ឈពលឈៅកនុងជវីរិខ្ុ ំែរ ់ខ្ុ ំចញិ្ច ឹមកូនអ្រ់
ពីបតីឈៅ ខ្ុ ំរបងឹថាឲកូន្មំ្ភនរំរោិះ គាម នរទពយសមបរតិហចកវា គាម នរំរោិះហចកវាឲវាខំរបឹងឈរៀនវាខំហមន ប ហុនតជវីរិ
ខ្ុ ំថាឈបើសិនជាកូនខ្ុ ំ ខ្ុចំោំកយសមតកូីនខ្ុ ំថា ម្ភ កម់្ភ កឯ់ងតាខ្ុ ំបានឈរៀនសូររបានឈ្វើការឈចោះដឹង ម្ភ កឯ់ង
ហលងពិបាកែរឈ់ែើយ ខ្ុចំោំកយឈនោះទុកជានិចច។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 



ខ៖ ហរដល់តាឈពលកូនខ្ុបំានឈរៀនសូររឈចោះដងឹ បានការង្ករឈ្វើឈគន្មគំាន យកហដគូរអ្ស់អាលីង អ្រម់្ភនបាន
ចិញ្ច ឹមហម ឈសាោះ បានខ្ុ ំនឹករូចចិរតអ្ញ្ជ ឹងជីវរិខ្ុ ំឈៅហររកសីុចិញ្ច ឹមអាន្មកឈ់រកាយរូចៗដហដល។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ដល់ឈពលវាអ្រព់ិបាកសីុររម់ករកឈយើងអ្ញ្ជ ឹងដហដល។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងបានថាជីវរិឈយើងសាគ ល់ហរទុកខលំបាករែូរ។ 

ក៖ ឈៅឈពលហដលអ្នកមងីវយ័ឈកមង ឈរើអ្នកមងីធាល បម់្ភនសងឃមឹចងប់ាន ឬកច៏ងឈ់្វើអ្វីហដរឈែើយឈពលអ្នកមងី
្ំឈ ើងសឈរមចដូចបំណ្ងរបាថាន ឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ អ្រ។់ 

ក៖ បាទ! ឈបើសិនជាអ្នកមងីអាចផ្ទត អំ្វីមយួឈៅកានកូ់នឈៅជំន្មនឈ់រកាយៗ ឈរើអ្នកមងីនឹងរបាបអ់្វីខលោះឈៅកាន់
ពួកគារ?់ ដូចជាបណាត ំអ្នកមងីចងផ់្ទត ឈំៅកានព់ួកគារហ់ាស់? 

ខ៖ អ្វីហដលខ្ុមំុនសាល បហ់ដលខ្ុ ំផ្ទត ចុំងឈរកាយ ខ្ុ ំថាអាកូនហដលម្ភនកំែុស ហដលម្ភនអ្ំឈពើបាប ហដលម្ភន
ឈសចកតីទទួលដំណឹ្ងលអពីរពោះឈែើយ សូមឲកូនឆ្បហ់របចិរតវលិមករករទងវ់ញិ ឈោោះបឈីយើងឈដើរឈៅផលូវខុស
ខាងឈលាកិយ គាម នអ្នកណាឈរៅពរីពោះអ្ងគរពោះជាម្ភច ស់ឈទ រទងអ់ាចរបោនឈ់របាសសឈន្ទង្កគ ោះឈយើងបាន ឈបើ
សិនជាឈយើងកូនឈៅហរឈ្វើអ្ញ្ជ ឹង អាឈនោះដូចខ្ុ ំហរងហរនិយាយថា អ្រខុ់សពីឈលយូ ឈែើយនងិឪពុកឈលយួ
ែនឹង ឈពលគារស់ាល បឈ់ៅគារស់មយ័ឈឃើញហរកូន កូនខលោះមនិបានឈដើរតាមទទួលសាគ ល់ពីរពោះអ្ងគជារពោះហា
ស់ ទទួលដឹងឈែើយហរអ្ររ់ពមទទួលថាការពិរហាស់។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ែនងឹឈែើយ! ឈែើយខ្ុនូំវម្ភនអារមមណ៍្ែនឹងៗភយ័ ឈពលខលោះជីវរិខ្ុនំឹងអ្ស់ឈម្ភ ងណា សាម ម្ភ ន ឈបើឈឃើញ
កូនខ្ុ ំម្ភន ក់ៗ អ្រម់្ភនឈឃើញហរបចិរតមករករទងវ់ញិ។ ខ្ុ ំហរងហរបារមាកនុងចិរតថា ឆ្បឈ់ៅឆ្បហ់របចិរតឈៅ ឆ្ប់
វលិមករករទងវ់ញិឈៅ កហនលងហដលម្ភនកហនលងរជកឈកានម្ភនហរកហនលងរពោះអ្ងគជារពោះឈទ ឈោោះជាពិបាកក៏
ឈោយ រសណុ្កយា ងណាកម៏្ភនឈសចកតីរស់ឈោយឈសចកតីសុខសានតសងបក់នុងជីវរិ សាល បឈ់ៅកឈ៏យើងម្ភន
សុខហដរ។ 



ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ខ្ុ ំម្ភនហរប ុណ្ណឹ ង ខ្ុ ំផ្ទត កូំនខ្ុ ំថា ឈបើចងរ់សឡាញ់ហម សូមឲកូនបានមករពោះវហិាររគបគ់ាន  ឲហម បានឈឃើញ
ឈពលអ្ញឈៅរស់ កុឲំបានហម ឈឃើញសបាយកនុងកតីអ្ំណ្រការឈសចកតីដំណឹ្ងលអរបស់រទងហ់ដល បាន
បឈរងៀនឲដឹងការពិរ គមពរីណាហដលអាចច៌ា មកទុកហរងហរហចកឲកូនសាត បថ់ាឈនោះ ឈែើយជារពោះបានរបោន
ពរឈៅឲ ឈយើងហរបចិរតឈៅឲរចួផុរពីអ្ំឈពើបាប រពោះអ្ងគនូវតាអ្ភយ័ឈោសដល់ឈយើងជានិចច។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ហរឈបើឈយើងមនិរពមហរបចិរតឈន្មោះឈទ ឈន្មោះជីវរិឈយើងគាម នកហនលងសុខសានតរស់ឈៅជាមយួរពោះអ្ងគឈទ ខ្ុ ំហរង
ហរនិយាយអ្ញ្ជ ឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណ្ឈរចើនអ្នកមងីហដលបាន ជួបពិភាកាជាមយួនឹងកមួយអ្នកមងី។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយមនុនឹងបញ្ចបរ់បហែលជាកមួយសំងររបូ អ្នកមងីទុកជាអ្នុសាវរយី។៍ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈរើអ្នកមងីអ្នុញ្ញា រឲកមួយឈ្វើការោករ់បូងរ និងបទសម្ភា សឈនោះឈលើឈគែទពំរ័របស់សាកលវទិាល័យ 
Brigham Young បានហដររឈឺទអ្នកមងី? 

ខ៖ បានឈរើ! 

ក៖ ឈែើយឈគែទំពរ័ែនឹងវាម្ភនឈ ម្ ោះថា www.cambodianoralhistories.byu.edu អ្ញ្ជ ឹងអ្នកមងីអ្ុឺ! 
ឈបើសិនជាថ្ងងណាមយួកូនៗ អ្នកមងីចងរ់បវរតិអ្នកមងីខលោះៗ ពកួឈគអាចចូលឈៅកនុងឈគែទពំរ័ែនឹង ឈគនងឹ
អាចសាត បសំ់ឈលងហដលកមួយបានសម្ភា សអ្នកមងី។ 

ខ៖ ឈៅកនុងទូរស័ពទ? 

ក៖ បាទ! ឈៅកនុងទូរស័ពទកអ៏ាចសាត បប់ានហដរ។ 

ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងរបធានអាចករអ់ាែនឹងបានឲខ្ុ ំរិចឈមើល។ 

ក៖ បានអ្នកមងី អ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណ្ឈរចើនអ្នកមងី។ 

http://www.cambodianoralhistories.byu.edu/


ខ៖ ចកំរអ់ា ោបឈ់ប ើយូៗឲខ្ុ ំផង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈែើយកមួយម្ភនហរប ុណ្ណឹ ង ឈែើយសូមជំរាបលាសិនអ្នកមងី។ 

ខ៖ ច៎ា !ៗ។ 

(ការសហងខបពខី្ុ ំបាទ សីហា ខ្ុ ំដឹងថាអ្វីោងំអ្ស់ហដលអ្នកមងី យិន សុជីវន ីបានហចកចយជាមយួខ្ុ ំបាទ 
គឺជាការពិរហដលបានឈកើរឈ ើងកនុងឆ្កជីវរិរបស់អ្នកមងីហមន។ ខ្ុ ំពិរជាម្ភនអារមមណ៍្កតុកកតួលឈៅឈពល
បានដឹងជីវរបវរតិដក៏ំសររ់បស់អ្នកមងី ជាពិឈសសឈៅឈពលហដលខ្ុ ំបានដឹងថា សឹងហរឈពញមយួជីវរិរបស់
អ្នកមងី គអឺ្នកមងីបានជបួហរឈរឿងពិបាកៗ ឧបសគគមនិឈចោះចបម់និឈចោះឈែើយ មនិហរប ុឈណាណ ោះ អ្នកមងីររូវ
បានបារប់ងប់ងបអូនបឈងាើរោងំអ្ស់កនុងសមយ័ពលពរឈទៀរ។ ប ុហនតឈោោះបីជាអ្នកមងីបានជួបនូវឈរឿងពបិា
កៗដឈ៏រចើនកនុងជីវរិកព៏ិរហមន ហរអ្នកមងីមនិហដលរាងយនូវឈរឿងោងំអ្ស់ឈន្មោះហដរ គឺអ្នកមងីស ូជំនោះឈលើវា
រគបឈ់ពលឈវលាោងំអ្ស់។ ឈែើយម្ភនឈរឿងមយួឈទៀរហដលឈ្វើឲខ្ុ ំបាទ ម្ភនឈសចកតីអ្ណំ្រចំឈោោះអ្នកមងី
ឈន្មោះ គឺអ្នកមងីបានសាគ ល់ដំណឹ្ងលអរបស់រពោះឈយស ូ វរគីសទ ឈែើយអ្នកមងីបាននងឹកំពុងរស់ឈៅឈោយ
ពាយាមឈគារពបទបញ្ញា រិរបស់រពោះឈយស ូ វរគីសទ និងឈ្វើជាគំរដូល់កូនរបស់អ្នកមងីឈទៀរផង។) 

 


