
ការសម្ភា សរបស ់ហោ សផុាត 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហែម សីហា ខ៖ អ្នកររវូបានសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈហា សុផារ 

ក៖ ជំរាបសួរអ្នកមងី! 

ខ៖ ច៎ា ! ជំរាបសួរ! 

ក៖ ខ្ុ ំបាទឈ ម្ ោះ ហែម សីហា នឹងឈ្វើបទសម្ភា សអ្នកមងីម្ភន ក ់ហដលសពវថ្ងងគាររ់ស់ឈៅកនុងភូម ិដណំាក់្ ំ
១ សង្កា រ ់សទឹងម្ភនជយ័ ខណ្ឌ  សទឹងម្ភនជយ័ ឈៅកនុងរាជធានីភនឈំពញ។ ឈែើយវាររូវនងឹថ្ងងទ ី២៣ ហខ ក
កាដា ឆ្ន  ំ២០១៨។ អ្ុឺ! អ្រឈ់ោសអ្នកមងីម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរ ឈ ម្ ោះឈៅតាមអ្រតសញ្ញា ណ្បនអ្នកមងី? 

ខ៖ ច៎ា ! នាងខ្ុ ំឈ ម្ ោះ ឈហា សុផារ។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈរៅឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ អ្រម់្ភនផងម្ភនហរមយួែនឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្រម់្ភនឈ ម្ ោះពីរដូចឈគឈទ? 

ខ៖ ច៎ា !ៗ 

ក៖ ឈែើយសពវថ្ងងអ្នកមងីម្ភនអាយុប ុនាម នឆ្ន ឈំែើយអ្នកមងី? 

ខ៖ ខ្ុ ំ២០១៨ឈនោះខ្ុ ំអាយុ៤៣ឆ្ន ឈំែើយ។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីឈកើរឈៅហខណា? ឆ្ន ណំា? ថ្ងងណាហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ ថ្ងង ១៥ ហខ ៥ ឆ្ន  ំ១៩៧៥។ 

ក៖ ឈែើយឈបើសិនជាគិរឆ្ន ចំន័ទគរិវញិអ្នកមងីឈកើរឆ្ន ណំាហដរ? 

ខ៖ ឆ្ន ឈំរាង! 

ក៖ ឈរាងសរវអ្ីឈគអ្នកមងី? 

ខ៖ ឆ្ន នំាគរាជ។ 



ក៖ អ្ូ៎ា! នាគរាជ។ ឈែើយអ្ុ!ឺ អ្នកមងីម្ភនទីកហនលងកំឈណ្ើ រឈៅកនុងភូមណិា? ឃុណំា? រសុកណា? ឈខរតណា
ហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ ខ្ុអំ្ុឺ! ឈកើរឈៅភូម ិស្វវ យហផែម ឃុ ំវរតអ្ងគខាងឈជើង រសុក បនាទ យម្ភស ឈខរត កំពរ។ 

ក៖ អ្ូ៎ា! មកជាមយួឈោកអ្ ុ៊ុំហដរ? 

ខ៖ ច៎ា !  

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីម្ភនបងបែូនចំននួប នុាម ននាកអ់្នកមងី? 

ខ៖ បងបែូនខ្ុ ំម្ភនចំនួន៨នាក ់ ហរចំឈ ោះម្ភត យខ្ុ ំគារម់្ភនហរ៧នាកឈ់ទ ឈដាយស្វរហរបា ខ្ុ ំគារម់្ភនរបពនធ
ឈដើមមយួគារប់ានកូនរបុសមយួ។ 

ក៖ អ្ូ៎ា! ឈែើយអ្នកមងីជាកូនទីប ុនាម នហដរ? 

ខ៖ ខ្ុ ំជាកូនទី៤។ 

ក៖ កូនទី៤? 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ អ្នកមងីឈៅចឈំ ម្ ោះបងបែូនរបស់អ្នកមងីោងំអ្ស់ឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ ច!ំ 

ក៖ សូមអ្នកមងីជួយ របាបឈ់ ម្ ោះរបស់ពកួគារ?់ 

ខ៖ កូនរបពនធមុនែនឹងឈ ម្ ោះអ្ុឺ! ផល គារឈ់ ម្ ោះ ឈហា សុផល ឈែើយរបពនធឈរោយ៧នាក ់ ទីមយួម្ភន 
ឈហា សុភា ទ២ី ឈហា សុភាព ទី៣ ឈហា សុផា ទ៤ីខ្ុ  ំឈហា សុផារ ទ៥ី ឈហា ្ូ ទ៦ី ឈហា សុភ ីទ៧ី ឈហា 
សុភណ័្។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្រគុណ្ឈរចើនអ្នកមងី។ ឈែើយអ្នកមងីឈៅចសំ្វចឈ់រឿងអ្វីខលោះពីពួកគារឈ់ទអ្នកមងី? ដូចោលឈៅ
ឈកមងៗធាល បឈ់ៅចសំ្វចឈ់រឿង? 

ខ៖ ខ្ុ ំវាអ្រសូ់វចឈំដាយស្វរ បា ខ្ុ ំគារស់្វល បឈ់ចលខ្ុ ំតាងំពីខ្ុ ំឈៅអាយុ៧ឆ្ន  ំ បា ខ្ុ ំស្វល ប១់៩៧៣ អ្ូ៎ា! ៨៣ 
សូមឈោស ខ្ុអំ្រថ់ាគារស់្វល បហ់ខណាឈទ រគានហ់រដងឹថាស្វល បក់នុងឆ្ន ១ំ៩៨៣។ 



ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ ឈែើយអ្នកមងីម្ភនអ្ុឺ! អ្នុស្វវរយីអ៍្វីខលោះឈពលហដលឈៅជាមយួបងបែូនោលឈៅពី
ឈកមង? 

ខ៖ ឈពលហដលខ្ុ ំឈៅជាមយួម្ភ កប់ា បងបែូនអ្ញ្ជ ឹង ម្ភនអារមមណ៍្ថាសបាយឈយើងម្ភនម្ភ កប់ា រគបរ់គង 
ឈែើយម្ភនបងបែូនឈលងឈ្វើោរជាមយួគាន  ែូបជាមយួគាន  ប ុហនតដល់ឈពលហដលបា ខ្ុ ំស្វល បឈ់ៅ ខ្ុបំានហបកឈៅ
ឈៅផទោះម្ភត យមងី។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ ឈែើយសពវថ្ងងែនឹងបងបែូនអ្នកមងីពួកគាររ់ស់ឈៅកហនលងណា? ឈែើយពួកគារឈ់្វើោរង្ករអ្ហីដរ
អ្នកមងី? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ គារឈ់ៅរសុកឈៅជរិម្ភត យ ឈៅទូកម្ភសែនឹងគារឈ់្វើហរស។ 

ក៖ ចុោះពួកគារឈ់ៅកំពរោងំអ្ស់ែម ងអ្?ី 

ខ៖ ឈៅកំពរខលោះ ឈែើយហបកមយួឈៅឈៅបារដ់ំបងមយួ ឈហា សុផា អាកូនទី៣ែនឹងគារឈ់ៅបារដ់ំបង 
ឈែើយ ឈហា ្ូ បែូនខ្ុ ំកូនទ៥ីែនឹង គារឈ់ៅកំពងច់ម ឈែើយឈរៅពែីនឹងឈៅជិរម្ភត យោងំអ្ស់។ 

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

ខ៖ ម្ភត យខ្ុឈំ ម្ ោះ សួន សុឈផឿន។ 

ក៖ ចុោះឪពុកវញិអ្នកមងី? 

ខ៖ ឪពុកឈ ម្ ោះ ឈហា សុផុន។ 

ក៖ ឈែើយសពវថ្ងងពកួគារោ់ងំពីរអ្នកឈៅរស់រឈឺទ? 

ខ៖ ឈៅរស់ហរម្ភត យឈទ បា ខ្ុសំ្វល បត់ាងំព៨ី៣។ 

ក៖ បា ស្វល បឈ់ៅឆ្ន  ំ១៩៨៣? 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយសពវថ្ងងម្ភត យគារម់្ភនអាយុប ុនាម នឈែើយអ្នកមងី? 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុអំាយុចិរជាងឈែើយគារ ់ឈកើរឆ្ន កុំរមនិដឹងចិរប ុនាម នឈែើយឈទ? 



ក៖ ឈែើយអ្នកមងីឈៅចថំ្ងងហខហដលគារឈ់កើរឈទ? 

ខ៖ ទីយកឈសៀវឈៅកនុងែិបឈមើល ម្ភ កគ់រ ់គារឈ់កើរឆ្ន ហំសជាងខ្ុ ំឈភលចឈៅមនិដឹង! 

ក៖ ចុោះបា ? 

ខ៖ បា កខ៏្ុ ំគរហ់ដរ? បា ខ្ុអំ្រដ់ឹងគារឈ់កើរឈៅឆ្ន ណំាឈទ ប ុហនតរគានហ់រដឹងថាគារស់្វល ប៨់៣ែនឹង គារអ់ាយុ
៤២ឆ្ន ។ំ 

ក៖ អ្៎ា! 

ខ៖ ោលែនងឹណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុគំារឈ់កើរឈៅឆ្ន ១ំ៩៤៦។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ អ្រគុណ្ឈរចើនអ្នកមងី។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីម្ភនដងឹថាគារ ់គិរជាឆ្ន ចំន័ទគរ?ិ 

ខ៖ បា ខ្ុ ំឆ្ន មំម ីម្ភ កខ់្ុ ំឆ្ន កុំរ។ 

ក៖ ឈែើយទកីហនលងកំឈណ្ើ ររបស់ពួកគារឈ់ៅណាហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ ឈៅភូម ិស្វវ យហផែម ឃុំ វរតអ្ងគខាងឈជើង រសុក បនាទ យម្ភស។ 

ក៖ ដូចរសុកអ្នកមងីហដរ? 

ខ៖ ច៎ា !ៗ ដូចគាន ។ 

ក៖ ឈែើយោលពីបា អ្នកមងីឈៅរស់គាន របកបមុខរបរអ្វីហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ បា ខ្ុ ឈំ្វើរគូបឈរងៀន។ 

ក៖ ឈ្វើរគ។ូ 



ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ គារជ់ាមនុសសហបបណាហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ គារជ់ាមនុសសលែ ឈែើយគារឈ់ចោះភាស្វបារាងំ។ 

ក៖ អ្ូ៎ា! គារឈ់ចោះឈរចើនភាស្វ។ 

ខ៖ ច៎ា ! គារឈ់រៀនឈ ើងថាន កទ់ីមយួសមយ័ពីសងគម អ្ញ្ជ ឹងគារឈ់ចោះខាល ងំ ម្ភ កខ់្ុ ំកគ៏ារឈ់ចោះ។ 

ក៖ ឈែើយម្ភ កអ់្នកមងីគារឈ់្វើអ្ហីដរអ្នកមងី? 

ខ៖ គារឈ់្វើហរស។ 

ក៖ ឈ្វើហរស? 

ខ៖ ច៎ា !  

ក៖ ចុោះគារជ់ាមនុសសហបបណាហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ គារជ់ាមនុសសលែ ឈពលហដលអ្រព់បីា ខ្ុ ំឈៅ គារឈ់ចោះឈមើលហងកូនបានលែ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ ឈែើយអ្នកមងីឈៅចសំ្វចឈ់រឿងអ្វីខលោះពីឪពុកម្ភត យឈទអ្នកមងី? កនុងរគាហដលអ្នកមងី
បានរស់ឈៅជាមយួគារ?់ ឈៅចរំពរឹតោិរណ៍្? 

ខ៖ ឈៅចរំរងថ់ាបា ខ្ុ ំអ្រហ់ដលឲម្ភ កព់បិាកឈទ ឈដាយស្វរបា ខ្ុ ំគារម់កពីបឈរងៀនឈកមងអ្ញ្ជ ឹង គារស់ទូចររី
សទូចអ្ី ឈៅបបកយ់កមហូបមកឲម្ភ កខ់្ុ ំ ឈែើយម្ភ កខ់្ុ ំគារអ់្រឈ់ចោះឈ្វើអ្ឈីទ គារឈ់ចោះហរឈមើលហងហរកូនែនឹង 
គារឈ់ៅផទោះែ៎ា! ឈមើលហងហរកូនៗឈទ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈរើពួកគារោ់ងំពីរនាកធ់ាល បន់ិយាយឈរឿង ោលពីឈៅឈកមងៗឲអ្នកមងីស្វត បឈ់ទ? 

ខ៖ អ្រប់ាន អ្រន់ិយាយផង ច៎ា ! 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្នកមងីររូវនយិាយឈរឿងឲកូនៗស្វត បវ់ញិ។ 



ខ៖ ច៎ា ! ខ្ុ ឈំស្វកស្វត យមយួែនឹងហមនហទនែីុស!ៗៗ 

ក៖ ឈរើរកមុរគសួ្វររបស់អ្នកមងីែនឹងមករស់ឈៅភនឈំពញយូរប ុណាា ឈែើយ? 

ខ៖ ខ្ុមំកឈៅ២០១១។ 

ក៖ ២០១១! 

ខ៖ ច៎ា ! ឥ ូវែនឹង៧ឆ្ន ឈំែើយ។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីម្ភនស្វចញ់ារិដថ៏្ទឈទៀរ ហដលរស់ឈៅឈរៅរបឈទសកមពុជាឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ ម្ភនគារឈ់ៅោណាដា ពូខ្ុ ំបឈងាើរគារឈ់ៅរបឈទសោណាដា។ 

ក៖ ោណាដា! គារធ់ាល បម់កឈលងនងិមងីឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ អ្រផ់ងែុីស!ៗៗ 

ក៖ អ្រឈ់ទ។ 

ខ៖ គារម់កហរផទោះម្ភ កខ់្ុ ំ ឈែើយខ្ុ ំឈនោះអ្ញ្ជ ឹងអ្រហ់ដលបានជួបគារ។់ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ ឈរើស្វវ មរីបស់អ្នកមងីម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ឈពជយ ងន។់ 

ក៖ អ្នកមងីបានឈរៀបអា ែ៍ពិ ែ៍ជាមយួស្វវ មឈីៅឆ្ន ណំា? ថ្ងងណា? ហខណាហដរ? 

ខ៖ ខ្ុអំ្រច់ថំ្ងងទីឈទ រគានច់ហំខ។ 

ក៖ ហខណាហដរ? 

ខ៖ ហខ២។ 

ក៖ ហខ២ឆ្ន ណំាហដរ? 

ខ៖ ៩៣ ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីឈរៀបអា ែ៍ពិ ែ៍ជាមយួគារែ់នឹងបាន? 



ខ៖ បានកូន៦នាក ់ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយបងឈគអាយុប នុាម នឈែើយអ្នកមងី? 

ខ៖ ពីោលខ្ុឈំរៀបោរហមន? 

ក៖ កូនចបង! 

ខ៖ អ្ូ៎ា! កូនឈកើរ៩៤ ឥ ូវអាយុប ុនាម នឈែើយឈទ៩៤។ ២៤ឆ្ន ឈំែើយអ្ី? 

ក៖ ៩៤អាយុប ុណ្ាឹ ង គារម់្ភនរគួស្វរឈៅ? 

ខ៖ ម្ភនឈែើយ ខ្ុ ំម្ភនឈៅមយួឈែើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងកូនអ្នកមងី៦នាកែ់នឹង គារឈ់ ម្ ោះអ្ីខលោះ? 

ខ៖ ទីមយួឈ ម្ ោះ ងនួ គមឹរស្វយ ទ២ី ងួន ងុ ទ៣ី ងួន គឹមរស្វន ់ទី៤ ងនួ ឈងើង ទ៥ី ងួន លីទី ទី៦ ឈពជយ 
ថាផារា ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងីអ្រគុណ្ឈរចើន។ ឈរើអា ែ៍ពិ ែ៍អ្នកមងីឈរៀបចឈំ ើងែនងឹ ឈរៀបចឈំ ើងឈដាយឪពុកម្ភត
យ រកឺយ៏ា ងមចិហដរ? 

ខ៖ ឪពុកម្ភត យ។ 

ក៖ ឪពុកម្ភត យ។ មនិហមនពលពរផសុផំគុឲំណា? 

ខ៖ អ្រឈ់ទៗ ឈរៀបោរតាមរបថ្ពណី្ហខមរ។ 

ក៖ ភាគឈរចើនចស់ៗពលពរផសុផំគុ ំឲ។ 

ខ៖ ច៎ា ! ឈដាយស្វរខ្ុ ំឈកើរ៧៥អ្រោ់នណ់ាែុីស!ៗៗ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីោលែនឹងយកថ្ងលជនូំនអ្រអ់្នកមងី? 

ខ៖ យកឈគខាងរបុសឈគឲម្ភ ជី ម្ភ ជមី្ភស។ 

ក៖ ម្ភ ជីោលែនឹងថ្ងលហដរឈរើ? 

ខ៖ ច៎ា ! ឈដាយស្វរឈយើងចយលុយោកហ់អ្ លឈ ើរ។ 



ក៖ បាទ!ៗ ឈរើអ្នកមងីអាចរបាបខ់្ុ ំព ី រគាដំបូងហដលឈ្វើឲអ្នកមងីឈែើយនិងស្វវ មបីានជួបគាន បានឈទអ្នក
មងី? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ែនឹងៗ សូមអ្នកមងីជួយ និយាយរិចឈមើ!? ដឈំណ្ើ រឈដើមទងបានជួបជាមយួគារ?់ 

ខ៖ ឈដាយស្វរចស់ៗ គារឈ់ឃើញថាែុឺ!រគួស្វរខ្ុែំនឹងសលូរបូរអ្ញ្ជ ឹង ឈែើយកគ៏ារថ់ាយាយខ្ុ ំែនឹងកគ៏ារ់
ចស់ឈែើយ យាយខាងឪពុកែនឹងឲឈៅបានឈរៀបោរឈៅបានយាយែូបោរែូបអ្ី ឈឃើញឈៅោរគារ់
សបាយចិរតអ្ញ្ជ ឹង ឈែើយខាងរបសុកគ៏ាររ់សឡាញ់ ឈែើយដល់ឈពលឈែើយករ៏ពមតាមពួកគារ់
រសឡាញ់គារ ់ឈែើយកប៏ានភាជ ប ់កយភាជ បអ់្ីរយៈឈពល២ហខបានបានោរ។ 

ក៖ អ្៎ា!ែ៎ា! 

ខ៖ ឈែើយកគ៏ារប់ានមកបំឈរ ើឈយើងហដររយៈពីរហខែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ពីសមយ័មុនឈគឲកូនកុឈំោោះមកបំឈរ ើអ្ញ្ជ ឹងណា ច៎ា ! 

ក៖ ោលែនងឹឈគបឈំរ ើយូរប ណុាា អ្នកមងី? 

ខ៖ តាងំពីភាជ ប ់កយមករែូរដល់ោរពីរហខ។ 

ក៖ អ្៎ា! 

ខ៖ ឈដាយស្វរអ្រទុ់កយូរ។ 

ក៖ ឈរើអ្នកមងីឈចោះអាន នងិសរឈសរភាស្វហខមរបានស្វទ រឈ់ទអ្នកមងី? 

ខ៖ បាន មនិបានមយួរយភាគរយឈទ បានររឹម៧០ភាគរយអ្ ី ែុីស!ៗៗឈដាយស្វរខ្ុ ំឈភលចឈរចើន  កយខលោះ
ឈភលចហដរ។ 

ក៖ ឈែើយឈរៅពីភាស្វហខមរអ្នកមងីឈចោះភាស្វអ្ីឈទៀរឈទ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនឈចោះអ្ីផងែុសី!ៗៗ ឈចោះហរហខមរ។ 



ក៖ អ្រធ់ាល បឈរៀនបារាងំ អ្ងឈ់គលសអ្ឈីទ? 

ខ៖ អ្រ ់បារាងំឈចោះហរអានពយញ្ជនៈវាែនងឹ។ 

ក៖ អ្៎ា! ឈែើយអ្នកមងីឈរៀនបានកំររិថាន កទ់ីប ុនាម នហដរអ្នកមងី? 

ខ៖ ថាន កទ់ី៧។ 

ក៖ ទី៧ឈយើងឥ ូវៗែនឹងអ្?ី 

ខ៖ ច៎ា !  ផីលូម។ 

ក៖ មនិហមនពីឈដើមឈទអ្ី? 

ខ៖ ច៎ា ! ពមីនុទីរបាពំរីរបលង ីផលូមឈែើយឈែើយ ឥ ូវដទ៏ីរបាបំនួ។ 

ក៖ ឈែើយស្វោហដរអ្នកមងីឈៅឈរៀនែនឹងឈៅណាអ្នកមងី? 

ខ៖ ឈៅស្វោបរវិា ឈៅខាងឈកើរភមូខិ្ុ ំ អាែនឹងរសកុទូកម្ភសហដរ។ 

ក៖ អ្៎ា! រសុកទូកម្ភស។ រសុកទូកម្ភសែនឹងឈៅឆ្ង យពីតានីអ្ី? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ តានីឈែើយទូកម្ភសែម ង។ 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីម្ភនមរិតភក័្កកាសនិទស្វន ល្ំឈ ើងរសកៗជាមយួអ្នកមងីឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ ម្ភនឈៅរសុកភូមហិរឥ ូវហបកគាន អ្ស់ឈែើយ ហរឥ ូវខ្ុ ំមកឈៅឈនោះហាស់!ៗៗៗ 

ក៖ ឈរើអ្នកមងីធាល បរ់បកបមុខរបរអ្វីខលោះតាងំពីរូចរែូរដល់វយ័ប ណុ្ាឹ ង? 

ខ៖ អ្៎ា! និយាយពីវយ័ខ្ុ ំរបកបមុខរបរ ខ្ុ ំឈនឿយខាល ងំហមនហទនឈដាយស្វរ ខ្ុ ំឈៅជាមយួមងីោលពីខ្ុអំាយុ៧
ឆ្ន  ំបា ខ្ុ ំស្វល បឈ់ៅខ្ុ ំមកឈៅជាមយួមងី អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំររវូោរឈមើលកូនឈកមង។ 

ក៖ បាទ! ៗ 

ខ៖ ឈមើលកូនរបស់មងីអ្ញ្ជ ឹង ឈែើយមងីខ្ុ ំគារោ់រឈ់ដរ អ្ញ្ជ ឹងគារអ់្រប់ានឲឈៅឈដាោះគារឈ់ទឲឈៅទឹកឈដាោះ
ឈគា ឈែើយពមីុនអ្រម់្ភនទឹកឈដាោះឈគាឈមៅដូចឥ ូវឈទ ទឹកឈដាោះឈគាឈៅឈយើងយកឈៅឈស្វង រឈែើយយកឆងុឲ
កូនឈកមង។ 



ក៖ បាទ! 

ខ៖ វាែរឈ់នឿយហមនហទនោងំយបោ់ងំថ្ងង។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ខ្ុ រំរូវោរឈមើលឈកមងែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ឈែើយឈពលថ្ងងឈៅឈរៀនផង ឈែើយមកវញិឈ្វើបាយឈែើយឈមើលកូនឈទៀរ។ 

ក៖ តាងំពីវយ័ឈកមងរែូរដល់ឈពលឈនោះ ឈរើជវីរិរបស់អ្នកមងីម្ភនោរផាល ស់បតូរអ្វខីលោះ? 

ខ៖ អ្ុឺ! ខ្ុគំិរថាអ្រោ់នផ់ាល ស់បតូរឈដាយស្វរ ខ្ុឈំអឺ្ញ្ជ ឹងឈៅខ្ុ ំលកដ់ីលកអ់្ីឈមើលខលួនខ្ុអំ្ស់រាប ់នដុ់ោល រ
អ្ញ្ជ ឹងឈៅខ្ុ ំអ្រម់្ភនដីឈៅឈទ ប ុហនតខ្ុគំិរថាឈអ្ុើយ! វា្ូរមយួកំររិឈដាយស្វរខ្ុ ំបានមកឈៅភនឈំពញែនឹង 
ឈែើយខ្ុ ំរកវហិារដព៏ិរឈឃើញ ឈែើយកូនខ្ុ ំបានឈដើរផលូវលែរបស់រពោះ ឈែើយឈគង្កយរសួលកនុងោរដឹកនាឈំគ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងីអ្រគុណ្ឈរចើនអ្នកមងី។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈរើអ្នកមងីម្ភនមហូបណាហដលអ្នកមងីចូលចិរតវាតាងំពីឈកមងរែូរដល់ឈពលឈនោះឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ មហូបអ្ីឈគ? 

ក៖ មហូបឈយើងដាសំលរអ្ី? 

ខ៖ ែូបបាយចូលចិរតសលរមជូរ។ 

ក៖ មជូរអ្ីឈគ? 

ខ៖ មជូររបលិរ មជូរររកនួអ្ែីនឹង។ 

ក៖ ឲហរមជូរចូលចិរតែម ង? 

ខ៖ ច៎ា ! ឈែើយឈបើនំបញ្ចកចូ់លចិរតទឹកសមលរហខមរ។ 

ក៖ អ្៎ា! ឈែើយអ្នកមងីចូលចិរតឈលងហលបងរបជារបិយឈទអ្នកមងី? 



ខ៖ អ្រផ់ង អ្រហ់ដលបានឈលងផងែុសី!ៗៗ 

ក៖ ឈែើយចូលឆ្ន អំ្រហ់ដលឈៅឈលងវរតនឹងឈគ? 

ខ៖ អ្រឈ់ដាយស្វរ ឈចញឈបឈ់ៅជាមយួមងី កូនមងីគារឈ់សឺ្វល បឈ់ៅ ខ្ុ ំមកឈៅជាមយួយាយ អ្ញ្ជ ឹងពី
សមយ័មុខយាយគារហ់ឃ ខានឈ់យើងអ្រឲ់ឈយើងឈដើរឈទ។ 

ក៖ អ្៎ា! ហាមឃារ!់ 

ខ៖ ច៎ា ! ហាមឃារ ់ឈែើយទឹងរងឹែនឹងណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ ច៎ា ! អ្រហ់ដលបានឈលងឈទ មងីៗខ្ុគំារឈ់ៅឈលង សំរាបខ់្ុ ំឈៅផទោះជាមយួតាឈៅហរពរីនាកត់ាែនឹង អ្រ់
បានឈដើរឈលងវរត ឈែើយអ្រស់្វគ ល់ថាអ្៎ា! ហលបងរបជារបិយមយួែនងឹឈគឈលងរឈបៀបមចិ ឈគឈ្វើមចិខ្ុ ំអ្រប់ាន
ដឹងរែូរដល់ប ុណ្ាឹ ង។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ ឈែើយអ្នកមងីចូលចិរតឈរចៀងឈលងឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ ចូលចិរតៗ  ចឈរមៀងហាស់!ៗៗ 

ក៖ ឈែើយភាគឈរចើនអ្នកមងីឈរចៀងបទសមយ័ រកឺប៏រុាណ្? 

ខ៖ បុរាណ្។ 

ក៖ បទអ្ីឈគខលោះអ្នកមងី? 

ខ៖ បទសឹុន សីុស្វមុរ! 

ក៖ ជួយ របាបជ់ំណ្ងឈជើងខលោះ? 

ខ៖ បទរស់ ឈសរឈីស្វធា បទរដំួលរកឈចោះ បទអ្ុ!ឺ ផាា រមោះឈរៅ អ្ីែនឹង មយួណាខ្ុ ំឈចោះខ្ុ ឈំចោះហរឈរចៀងឈលង    
អ្ញ្ជ ឹងឈៅឈដើមបកីំស្វនត។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈែើយអ្នកមងីម្ភនបងបែូនឈចោះឈលងឧបករណ៍្ឈភលងឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ អ្រម់្ភនផង។ 



ក៖ អ្រម់្ភនអ្នកឈចោះឈលងឧបករណ៍្ឈភលងរក្កនតអី្ីអ្នកមងីន៎ា!? 

ខ៖ ច៎ា ! អ្រហ់រខ្ុ ំរសឡាញ់ណាស់ ហរបងបែូនខ្ុ ំោងំពូជម្ភត យោងំពូជឪពុកអ្រម់្ភនអ្នកចូលចិរត។ 

ក៖ អ្៎ា! ឈែើយផទោះហដលអ្នកមងីរស់ឈៅសពវថ្ងងែនឹង ផទោះខលួនឯងរកឺជ៏លួឈគ? 

ខ៖ ផទោះជួល។ 

ក៖ ជួលឈគ។ 

ខ៖ ច៎ា ! របាពំរីឆ្ន ឈំែើយឈៅផទោះជួលរែូរ។ 

ក៖ ឈរើម្ភនជនំាញអ្វីខលោះហដលអ្នកមងីបានឈរៀនបនតឈវនពីរកុមរគួស្វរមកអ្នកមងី? ម្ភនឈទអ្នកមងី? 

ខ៖ អ្រម់្ភនផង មនិហដលបានឈរៀនជំនាញអ្ីផង។ 

ក៖ ខាល ចម្ភនបា ម្ភ កអ់្នកមងីគារឈ់ចោះអ្ឈីែើយគារប់ឈរងៀនអ្នកមងីបនត។ 

ខ៖ បា ខ្ុ ំគារឈ់ចោះឈ្វើផទោះឈ្វើរឈទោះ ហរខ្ុ ំអ្រប់ានឈរៀន។ 

ក៖ ឈរើអ្នកមងីអាចរបាបខ់្ុពំីឈពលហដលលំបាកឈៅកនុងជីវរិរបស់អ្នកមងីបានហដររឈឺទអ្នកមងី? អ្ញ្ជ ឹងដូចថា
តាងំពីរូចរែូរដល់ប ុណ្ាឹ ង អ្នកមងីគិរថាកំ ុងឈពលណាហដលជីវរិអ្នកមងីលំបាកែម ង? 

ខ៖ ពិបាកខាល ងំឈពលហដលខ្ុ ំចកឈចញពីឈៅជាមយួមងីមក ខ្ុ ំមកឈៅផទោះយាយ អ្ញ្ជ ឹងឈពលែនឹងខ្ុអំាយុ
១០ឆ្ន  ំ វាពបិាកខាល ងំឈដាយស្វរគារម់្ភនហរសឈរចើន ម្ភនហរសឈរចើនអ្ញ្ជ ឹងឈយើងររូវោរជយួ ដកជួយ សទូង 
ឈែើយឈរៀនផងលកន់ំផង អ្ញ្ជ ឹងមនុនឹងខ្ុ ំឈចញឈៅស្វោឈរៀនខ្ុ ំររវូជានអ់្ងារឲបានបរីាល់សិន ជាន់
រាល់ឈររឿនណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ជានអ់្ងារឲបានបីរាល់ ដឹកឈគាចងឲបាយរជូកសីុ ឈែើយឈៅលូកោត មឲបានពីរសមលរសិន ឈែើយឈទើប
បានមុជទឹកមុជអ្ីឈៅឈរៀន។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ឈពលមកវញិវាឈដាយស្វរឈយើងឈៅជាមយួឈគ សមយ័ែនឹងឈៅជាមយួយាយឯងហមនដូចដាចថ់្ងលហាស់ 
គារឈ់របើអ្ណំាចមកឈលើឈយើង ឈយើងឈ្វើម្ភ សបឈ់ែើយចំហណ្កកូនរសីគារ ់ពូខ្ុ ំមងីខ្ុ ំគារអ់្រឈ់្វើអ្ីឈទគារដ់ឹង



ហរពីឈរៀន។ អ្ញ្ជ ឹងឈយើងឈៅជាមយួឈគពិបាកហមនហទន អ្ញ្ជ ឹងជវីរិខ្ុ ំខំរបឹងឈដាយស្វរខ្ុ ំចងប់ានចំឈណ្ោះដឹង 
អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំខំរបងឹឈោោះបីខ្ុ ំលកន់ំ និងឈពលឈវោកខ៏្ុ ំររូវោរចបយ់កមយួែនឹងឲបាន ឈោោះបខី្ុ ំមនិឈរៀនចបក់៏
ឈដាយ ឈោោះបគីារឈ់្វើបាបខ្ុបំ ុណាា កខ៏្ុ ំររូវហរឈរៀនឲបាន។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។  

ខ៖ ឈែើយឈពលហដលខ្ុ ំលកន់ំ ឈែើយម្ភនឈកមងរបថ្ញ ឈរចើនបារន់ំបារអ់្ីចឹងណា ខ្ុ ំររូវោរឈចញសងគារ ់អ្
ញ្ជ ឹងណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ឈែើយឈពលឈនាោះឈយើងឈវទនាហមនហទន ឈដាយស្វរឈយើងអ្រម់្ភនលុយរសគួរឈទ ហរបានបងជីទួរមយួខ្ុ ំ
ម្ភន ក ់ គារច់រិតលែឈែើយគារប់ានជួយ ឈចញឲរាល់រពឹក ឈពលបារឈ់ពកអ្ញ្ជ ឹងគារឈ់ៅជួយ លក ់ ឈពលជួយ 
លកឈ់ៅអ្រសូ់វបារឈ់ទ។ 

ក៖ បាទ! អ្នកមងី។ 

ខ៖ មកដល់ផទោះមងីពូអ្ីគារឈ់្វើបាប ឈដាយស្វរឈយើងឈៅឆ្ង យពីម្ភត យអ្រម់្ភនោររគបរ់គងពីម្ភត យឈទ អ្ញ្ជ ឹ
ងឈវទនាខាល ងំហមនហទនឈៅកនុងឈពលែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 

ខ៖ ដល់ឈពលខ្ុ ំ្ំគារឲ់ឈរៀបោរែនងឹកខ៏្ុ ំមនិសូវឈពញចិរតហដរ ប ុហនតឈដាយស្វរអ្រអ់ាចរបហកកបាន គារថ់ា
ឈបើសិនជាឈយើងមនិយកគារោ់រោ់លឈយើងឈចល អ្ញ្ជ ឹងពីសមយ័មុនឈបើថាហម ឪោរោ់លបងបែូនចស់ៗ
ោរោ់លអ្ញ្ជ ឹង ឈយើងអ្រដ់ឹងឈៅពងឹអ្នកណាឈទ អ្ញ្ជ ឹងររូវរោតំាមគាររ់រូវឈ្វើមចិគាររ់រវូោរអ្ីឈ្វើតាម
និងឈៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងីអ្រគុណ្ឈរចើនអ្នកមងី។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ អ្ុឺ! ឈៅឈពលហដលអ្នកមងីជួបឈៅអ្ុឺ! លំបាកឈៅកនុងជីវរិអ្ញ្ជ ឹងអ្នកមងីបានតាងំចិរតយា ងមចិឈដើមបយីក
ឈនោះឧបសកគោងំអ្ស់ែនឹងឈដើមបបីនត? 

ខ៖ ខ្ុ រំរូវហរឈ្វើវា។ 



ក៖ បាទ! អ្នកមងី។ 

ខ៖ ខ្ុ ំអ្រទុ់កោរង្ករែនឹងឈចលឈទ ឈោោះបីខ្ុ ំឈៅមនិោនឈ់ម្ភ ងកខ៏្ុ ំសំអ្រឈ់ោសពីរគូហដរ ឈដាយស្វរខ្ុ ំោរង្ករ
ឈរចើនរបាបគ់ារត់ាមែនឹង ឈែើយខ្ុ ំកអ៏្រឈ់ចលវា រាល់បញ្ញហ ោងំឡាយហដលខ្ុ ំជួបគឺខ្ុ រំរូវឈ្វើវាឲចប។់ ខ្ុគំរិ
ថាឈបើសិនហរជួបបញ្ញហ ែនឹងខ្ុ ំអ្រឈ់្វើវាខ្ុអំ្រឈ់ចោះឈទ។ 

ក៖ ឈរើអ្នកមងីម្ភនបទពឈិស្វ្នណ៍ាខលោះ ហដលលែៗ កនុងជីវរិរបស់អ្នកមងី? គិរថាតាងំពីវយ័ឈកមងរែូរដល់
ឈពលែនឹង អ្នកមងីគិរថាម្ភនឈពលឈវោណាហដលឈ្វើឲអ្នកមងីម្ភនភាពសបាយចិរត? 

ខ៖ ោរសបាយគឺខ្ុ ំអ្រសូ់វម្ភនឈទ គមឺ្ភនហរ ឈបើខ្ុ ំឈៅវហិារខ្ុ ំឈឃើញឈគអ្ញ្ជ ឹងឈៅខ្ុ ំសបាយចិរតខលោះ ឈែើយ
ឈបើឲខ្ុ ឈំៅផទោះខ្ុ ំហរងហរនឹកឈឃើញអ្នុស្វវរយីហ៍ដលខ្ុ ំបានជួបពឈីកមងរែូរដល់សពវថ្ងងែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ អ្ញ្ជ ឹងដូចជាម្ភនកូនឈរៀបអា ែ៍ពិ ែ៍អ្ីអ្នកមងី? 

ខ៖ អ្រប់ានសបាយផងឈដាយស្វរបតីស្វល ប ់ឈែើយខ្ុ ំម្ភនហរម្ភន កឯ់ង។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងសពវថ្ងងអ្នកមងីឈៅម្ភនកូនឈៅឈៅកនុងបនទុកប ុនាម ននាក?់ 

ខ៖ ឈៅបនួនាកឈ់ទៀរ។ 

ក៖ បនួនាក ់ឈៅឈនោះពរីនាក ់ឈែើយពរីនាកឈ់ទៀរ? 

ខ៖ ពរីនាកឈ់ទៀរមយួគារឈ់ៅឈ្វើោរ មយួឈៅឈលងបាល់ឈៅវហិារ។ 

ក៖ អ្៎ា! ឈៅឈពលហដលអ្នកមងីឈៅវយ័ឈកមង ឈរើអ្នកមងីធាល បស់ងឃមឹចងប់ានអ្វី ឈែើយឈៅឈពលហដល្ំឈ ើង
បំណ្ងែនឹងវាបានដូចបណំ្ងរបាថាន អ្នកមងី? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំបើតាមខ្ុ ំសងឃមឹ ខ្ុ ំសងឃមឹថាខ្ុខំំឈ្វើមចិឲរកមុរគួស្វរខ្ុ ំែនងឹឈ្វើអ្វហីដលលែ ឈ្វើអ្វហីដលររឹមររូវ ខ្ុ ំចង់
ជួយ ឪពុកម្ភត យ ហរកតីសងឃមឹរបស់ខ្ុ ំវាអ្រោ់នប់ាន ឈែើយខ្ុ ំខំរាល់ថ្ងងឈនោះខ្ុ ំខំៗឈដើមបជីួយ  ខ្ុ ំគរិថាខ្ុ ំជួបោរ
លំបាក ឈវទនា ឈគឈ្វើបាបខ្ុ ំសូមបហីរបតខីលួនឯងកឈ៏្វើបាបហដរ។ ខ្ុគំិរថាកតីរបាថាន របស់ខ្ុ ំ ខ្ុអំ្រច់ងឲ់កូនជួប
ដូចខ្ុ ំឈទ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំខំរបងឹរាល់ថ្ងងឈនោះខំរបឹងឈ្វើវា ខ្ុខំំរបឹងរកលុយឈោោះបីខ្ុ ំឈកឺខ៏្ុ ំររូវហរឈ្វើោរហដរ ឈដើមបយីក
មកផគរផ់គងឲ់ឈគឈរៀន។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្នកមងី។ 



ខ៖ កុឲំឈគធាល កក់នុងគំែុកដឈ៏រៅដូចខ្ុ ំ។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងដូចជាសពវថ្ងងែនឹង កូនោងំបនួែនឹងគារឈ់រៀនថាន កទ់ីប ុនាម នឈែើយ? 

ខ៖ ទីមយួអ្រប់ានឈរៀនឈទ ឈរៀនហរថាន កទ់៥ីឈទឈែើយកឈ៏គឈបឈ់រៀនឈៅ ប ុហនតគារប់ានរជមជុទឹកឈរៀនដណឹំ្ង
លែ ហរឥ ូវគារដ់ាចគ់ារឈ់ៅឈៅបារដ់ំបង ឈែើយគារចូ់លឈៅដីថ្ងឈទៀរ ឈែើយទីបីែនឹងកដ៏ាចឈ់ចញពីរពោះ
ហដរ ប ុហនតបានរជមុជទឹកឈែើយ ឈៅហរទី២ ទី៤ ទី៥ ទី៦ និងខ្ុ ំែនឹងឈៅជាបជ់ាមយួរពោះរែូរ។ 

ក៖ ហរពួកគារឈ់ៅឈរៀនោងំអ្ស់គាន រកឺយ៏ា ងមចិអ្នកមងី? 

ខ៖ ឈៅបនទបជ់ាមយួខ្ុ ំែនឹងឈរៀនបីនាក ់ឈនោះអ្រោ់នរ់គបអ់ាយុចូលស្វោឈទ។ 

ក៖ ឈបើសិនជាអ្នកមងីអាចផាត រំបាបអ់្វីមយួឈៅោនកូ់នឈៅអ្នកមងីជំនានឈ់រោយៗ ឈរើអ្នកមងីម្ភនដបំូរនាម នរ ឺ
ក ៏កយឈពជយអ្វីខលោះហផតផាត ឈំៅោនព់ួកគារអ់្នកមងី? 

ខ៖ ខ្ុ ំផាត កូំនថាឈោោះបីឪពុកឈ្វើលែ មនិឈ្វើលែដាកកូ់ន កូនកុំស្វែ បគ់ារឈ់ែើយឈយើងនឹងជួយ គារ ់ជួយ បងបែូន
ជួយ រកុមរគសួ្វរ ឈែើយនិងខំរបឹងឈដើរតាមផលូវលែ សូមកុំឲអ្ុ!ឺ ឈដើរតាមអ្នកខលិខូចអ្ញ្ជ ឹង ឈរ ោះឈយើងអ្រ់
ម្ភនអ្ីចឹងឈយើងឈដើរតាមឈគខូចោងំសុខភាព ឈយើងបំផាល ញជីវរិខលួនឯងអ្ញ្ជ ឹងសំហផតផាត ដំល់កូនែនឹង ឲកូន
ឈដើរតាមផលូវរបស់រពោះ ឈែើយឈជៀសឆ្ង យឈចញពីឈរគឿងឈញៀន ឈរ ោះអ្ីសមយ័ឥ ូវឈនោះវាឈ ឈពញឈៅឈដាយ
ឈរគឿងឈញៀនឈពញរបឈទស អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំអ្រច់ងឲ់កូនធាល កឈ់ៅកនុងជងហុកមយួឈនោះឈទ ខ្ុ ំខំរបងឹដឹកនាកូំនរាល់ថ្ងង ខ្ុ ំ
ចងប់ានហរប ណុ្ាឹ ង។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្រគុណ្ឈរចើនអ្នកមងី។ អ្ញ្ជ ឹងរបហែលខ្ុ ំម្ភនហរប ណុ្ាឹ ងអ្នកមងី ឈែើយសូមហងលងអ្ំណ្រគុណ្
សំរាបអ់្នកមងីបានផតល់ឪោសឲខ្ុ ំបានឈ្វើបទសម្ភា សអ្នកមងី។ 

ខ៖ ច៎ា !ៗ 

ក៖ ឈែើយមនុនឹងបញ្ចបរ់បហែលជាខ្ុសំំងររបូអ្នកមងីមយួប ុសតិ៍ជាមយួកូនឈៅទុកជាអ្នុស្វវរយី។៍ 

ខ៖ ច៎ា ! បានឈរើហអ្ លឈ ើរ។ 

ក៖ ឈរើអ្នកមងីអ្នុញ្ញា រឲខ្ុ ំឈ្វើោរដាករ់បូងរ និងបទសម្ភា សឈនោះឈៅឈលើឈគែទំពរ័របស់ស្វកលវទិាល័យ 
Brigham Young បានហដររឈឺទ? 

ខ៖ បាន! 



ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណ្ឈរចើនអ្នកមងី។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយស្វកលវទិាល័យនឹងផតល់ជូនអ្នកមងីឈៅ ចាបង់រចមលងមយួចាបថ់្នបទសម្ភា សែនឹង ឈែើយ
អ្នកមងីអាចចូលឈៅស្វត បវ់ារកឺអ៏ានវាឈៅកនុងឈគែទពំរ័ែនឹងកប៏ានហដរ។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយអ្នកមងីម្ភនទូរស័ពទស្វម រែវូនឈរបើអ្រ?់ 

ខ៖ ម្ភន! 

ក៖ អាែនឹងឈពលខលោះឈយើងអាចចូលឈៅកនុងឈវបស្វយែនឹង ប ហុនតឥ ូវវាអ្រោ់នម់្ភន។ អ្ូ៎ា! អាែនឹងចូលឈមើល
អ្រប់ានឈទ។ 

ខ៖ ច៎ា ! ឈមើលអ្រឈ់កើរឈទ។ 

ក៖ ចថំ្ងងឈរោយឈពលអ្នកមងីម្ភនវាឈរបើអាច។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំម្ភនហរប ុណ្ាឹ ងសូមជំរាបោសិនឈែើយអ្នកមងី។ 

ខ៖ ច៎ា !ៗ។ 

 

(ោរសហងែបពខី្ុ ំបាទ សីហា ខ្ុ ំដឹងថាអ្វោីងំអ្ស់ហដលអ្នកមងី បានហចកចយជាមយួខ្ុ ំបាទ គឺជាោរពិរ
ហដលបានឈកើរឈ ើងកនុងឆ្កជីវរិរបស់អ្នកមងីហមន។ ខ្ុ ំពិរជាម្ភនអារមមណ៍្អាណិ្រឈៅឈពលបានដឹងជីវ
របវរតដិក៏ំសររ់បស់អ្នកមងី ជាពិឈសសឈៅឈពលហដលខ្ុ ំបានដឹងថា សឹងហរឈពញមយួជីវរិរបស់អ្នកមងី គឺ
ជួបហរឈរឿងពបិាកៗ ឧបសគគមនិឈចោះចបម់និឈចោះឈែើយ។ ប ហុនតឈោោះបីជាបានជួបនូវឈរឿងពិបាកៗដឈ៏រចើនកនុង
ជីវរិកព៏ិរហមន ហរអ្នកមងីមនិហដលរាងយនូវឈរឿងោងំអ្ស់ឈនាោះហដរ គឺអ្នកមងីបនតឈ្វើវារគបឈ់ពលឈវោោងំអ្
ស់។ ឈែើយម្ភនឈរឿងមយួឈទៀរហដលឈ្វើឲខ្ុ ំបាទ ម្ភនឈសចកតីអ្ណំ្រចំឈ ោះអ្នកមងីឈនាោះ គអឺ្នកមងី នងិរកុម
រគួស្វររបស់អ្នកមងី បានស្វគ ល់ដំណឹ្ងលែរបស់រពោះឈយស ូ វរគីសទ ឈែើយអ្នកមងី ម្ភនបំណ្ងរបាថាន ដ៏្ ំមយួ 



គឺ ចងឲ់កូនឈៅរំនរឈរោយៗរបស់អ្នកមងីបានស្វគ ល់ដំណឹ្ងលែរបស់រពោះឈយស ូ វរគីសទ នងិរស់ឈៅឈដាយ
ពាយាមឈគារពបទបញ្ញា រិរបស់រពោះឈយស ូ វរគីសទ នងិជាពិឈសសគារសូ់មឲកូនឈៅជំនានឈ់រោយៗ ខិរខំ
ឈរៀនសូររឈដើមបមី្ភនចឈំណ្ោះដឹងឈរៅរជោះង្កយរសូលរងោរង្ករឈ្វើ។) 

 
 


