
ការសម្ភា សរបស ់នាក់ វណ្ណា  

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហែម សីហា ខ៖ អ្នកររវូបានសម្ភា សឈ ម្ ោះ នាក ់វណ្ណា  

ក៖ ជំរាបសួរអ្ ុ៊ុំរសី! 

ខ៖ ច៎ា ! ជំរាបសួរហអ្ លឈឌើរ! 

ក៖ ខ្ុ ំបាទឈ ម្ ោះ ហែម សីហា នឹងឈ្វើបទសម្ភា សឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភន ក ់ ហដលសពវថ្ងៃគាររ់ស់ឈៅកនុង ភូម ិ
ដំណ្ណក់្ ំ១ សង្កា រ ់សទឹងម្ភនជយ័ ខណ្ឌ  សទឹងម្ភនជយ័ឈៅកនុងរាជធានីភនឈំពញ។ ឈែើយថ្ងៃឈនោះហដលគឺររូវ
នឹងថ្ងៃទី ២៣ ហខ កកាដា ឆ្ន  ំ ២០១៨។ អ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរ ឈ ម្ ោះឈៅតាមអ្រត
សញ្ញា ណ្បនណ្ណឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំ ម្ ោះ នាក ់វណ្ណា ។ 

ក៖ ឈែើយអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈរៅឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ តាឈ ម្ ោះមយួែនឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រម់្ភនឈ ម្ ោះឈរៅឈទន៎ា? 

ខ៖ ច៎ា ! ឈៅឈរៅថា វណ្ណា ! 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រគុណ្ឈរចើន។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនអាយុប ុនាម នឆ្ន ឈំែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំកើរឆ្ន  ំ១៩៥៨។ 

ក៖ ឆ្ន  ំ១៩៨៥! 

ខ៖ ច៎ា ! ឆ្ន  ំ១៩៥៨! 

ក៖ បាទ!ៗ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំអ្ុឺ! ម្ភនចថំ្ងៃ ហខឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? ថ្ងៃ ហខ ឆ្ន កំំឈណ្ើ រឈោកអ្ ុ៊ុំ? ឈែើយចហំរឆ្ន ?ំ 
ឈែើយឈបើសិនគិរឆ្ន ចំនទគ័រិវញិអ្ ុ៊ុំឈកើរឆ្ន អំ្ីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? ឆ្ន សំរវ? 

ខ៖ ឆ្ន រំកា។ 

ក៖ រកាសរវអ្ុឺ!? 



ខ៖ សរវម្ភនហ់ាស់!!! 

ក៖ សរវម្ភនឈ់ោកអ្ ុ៊ុំ! អ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអ្ុឺ! ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីចពំីទីកហនលងកំឈណ្ើ ររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំឈទ? 
ឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅ ភូមណិ្ណ? ឃុណំ្ណ? រសុកណ្ណ? ឈខរតណ្ណហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ំច!ំ  

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈៅណ្ណហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំកើរឈៅអ្ុឺ! ភមូ ិថ្រពឈចក ឃុំ ទូកម្ភស ខាងលិចរសុកបនាទ យម្ភស ឈខរត កពំរ។ 

ក៖ ឈខរត កំពរ! 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនបងបអូនោងំអ្ស់ប នុាម ននាក?់ 

ខ៖ ខ្ុ ំម្ភនបនីាក។់ 

ក៖ បីនាក ់ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីជាកូនទីប នុាម នហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុកូំនទមីយួ។ 

ក៖ កូនទីមយួ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈៅចឈំ ម្ ោះបងបអូនរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច!ំ  

ក៖ សំឈោកអ្ ុ៊ុំជួយ របាបឈ់ ម្ ោះរបស់ពកួគារ?់ 

ខ៖ អ្ុ!ឺ បអូនរបសុទីមយួឈ ម្ ោះអ្ុឺ! នាក ់សុផល ឈែើយបនាទ បម់កបអូនរសីខ្ុ ឈំ ម្ ោះ នាក ់សុភាព។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅចសំាចឈ់រឿងខលោះៗពីពកួគារឈ់ទឈោកអ្ ុ៊ុំ? ដូចជាឈពលហដលឈោក
អ្ ុ៊ុំរស់ឈៅជាមយួពួកគារ?់ 

ខ៖ សាចឈ់រឿងមចិវញិហអ្ លឈឌើរ? 

 



ក៖ រគាហដលអ្ ុ៊ុំបានរស់ឈៅជាមយួពួកគារក់ាលពីឈកមងៗអ្!ី 

ខ៖ ឈៅឈកមងៗឈយើងឈកើរមក ខ្ុ រំគានហ់រដឹងថាខ្ុ ំឈៅជាមយួឈោកយាយ ឈែើយពួកគារឈ់ៅជាមយួឪពុកម្ភត
យខ្ុ ំ។ 

ក៖ អ្៎ា! អ្ញ្ជ ឹងឈៅឈផេងគាន ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច៎ា ! ឈែើយឈពលឈយើងមកពសីាោឈរៀន ឈពលចូលកងអ្ញ្ជ ឹងបានឈយើងឈៅជាមយួឪពុកម្ភត យ ដត៏ា
ឈពលវាកងខ្ុឈំៅឈៅជាមយួឈោកយាយឈោកតា។ 

ក៖ អ្៎ា!  

ខ៖ ប ហុនតឈោកយាយឈោកតា ្មមតាគារចុ់ោះឈោកឈ ើងផទោះខ្ុ  ំជួនអ្ីគារម់កឈៅផទោះខ្ុ ំរាបហ់ខអ្ីអ្ញ្ជ ឹងឈៅ។ 

ក៖ ហរឈពលចូលឈរៀនបានឈៅជាមយួបងបអូន? 

ខ៖ ច៎ា ! ឈពលចូលឈរៀនបានឈៅជាមយួបងបអូន។ 

ក៖ ឈៅជាមយួបា ម្ភ ក?់ 

ខ៖ ច៎ា !  

ក៖ ឈែើយវាកងឈៅឈៅជាមយួយាយ? 

ខ៖ វាកងខ្ុ ំឈៅឈៅជាមយួយាយ ឈៅតាខ្ុ ំម្ភន កឯ់ង បអូនអ្រឈ់ទ។ 

ក៖ អ្ុ!ឺ អ្ញ្ជ ឹងដូចជាឈោកអ្ ុ៊ុំ បចចុបបននឈនោះពួកគាររ់ស់ឈៅណ្ណហដរ? បអូនៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ បអូនរបសុខ្ុ ំឈៅឈខរត កំពរ រស់ឈៅឈខរត កំពរ គារឈ់្វើរគូបឈរងៀនឈៅឈខរត កំពរ។ 

ក៖ ឈែើយចុោះម្ភន កឈ់ទៀរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភន កឈ់ទៀរគារឈ់ៅឈខរត កំពរហដរ ប ុហនតឈៅភូម ិថ្រពឈចក ពកីហនលងកំឈណ្ើ រែនឹងែម ង។ 

ក៖ សពវថ្ងៃគារឈ់្វើអ្ហីដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារឈ់្វើហរស បអូនរសីឈ្វើហរស បអូនរបសុឈ្វើរគ។ូ 



ក៖ អ្ុ!ឺ ឈរើម្ភត យរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ គមឹ ផូ ម្ភត យខ្ុ ំឈ ម្ ោះ គឹម ផូ។ 

ក៖ ចុោះឈោកឪពុក? 

ខ៖ ឪពុកខ្ុឈំ ម្ ោះ នាក ់ឈទញ។ 

ក៖ ឈែើយសពវថ្ងៃពកួគារម់្ភនរពោះជនមរស់ឈៅរកឺ?៏ 

ខ៖ ពកួគារស់ាល បអ់្ស់ឈែើយ។ ម្ភត យខ្ុសំាល បត់ាងំពីគារអ់ាយុបានហាបនួសាល ប។់ 

ក៖ ចុោះឪពុកវញិឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឪពុកសាល បហ់ដរ សាល បព់ឆី្ន  ំ២០០៩។ 

ក៖ ពីឆ្ន  ំ២០០៩។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈៅចពំីអ្ុឺ! ថ្ងៃ ហខ ឆ្ន  ំកំឈណ្ើ ររបស់ពកួគារឈ់ទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ំម្ភនឈៅកនុងឈសៀវឈៅកំឈណ្ើ រ ប ុហនតដាកវ់ាអ្រច់ាស់ឈទ រគានហ់រដាកឲ់ម្ភនប ុហនតឲចាស់វាអ្រច់ាស់
ឈទ សូមបហីរអាយុកំឈណ្ើ ររបស់ខ្ុ ំកវ៏ាអ្រច់ាស់ហដរ រគានហ់រឈយើងចឆំ្ន វំាចាស់។ 

ក៖ ឆ្ន ំៗ អ្ីឈគឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ំឆ្ន  ំ១៩៥៨។ 

ក៖ ចុោះបា ម្ភ ក?់ 

ខ៖ អាែនឹងខ្ុ ឈំដញតាមអាយុរបស់គារ ់ដូចថាអាយុរបស់គារ៨់៤អ្ញ្ជ ឹង ឈយើងឈដញតាមដកតាមែនឹងឈៅ
ឈដាយសារគារស់ាល បព់ីអាយុ៨៤ ឈែើយសាល បឆ់្ន  ំ ២០០៩ ឈែើយម្ភត យខ្ុ ំគារស់ាល បឆ់្ន បំ ុនាម នហដរ អ្ូ៎ា! ឆ្ន  ំ
១៩៨៧ ឈែើយគារអ់ាយុ៥៤។ 

ក៖ បាទ! ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនដឹងថាពួកគារ ់ឈកើរឈៅឆ្ន ចំន័ទគរិឆ្ន អំ្ីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? បា ម្ភ ក?់ 

ខ៖ ឆ្ន មំ្ភត យខ្ុ ំឆ្ន អំ្ុឺ! ចន័ទគរិគារឆ់្ន ឈំរាង ឈអ្ហមនឈទឈែ៎ា មនិហមនឈទឆ្ន មំហម។ 

ក៖ ឆ្ន មំហម! 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុឆំ្ន មំហម ខុសឈទឆ្ន ឈំរាង ឈែើយឪពុកខ្ុ ំឆ្ន ឆំលូវ។ 



ក៖ អ្ញ្ជ ឹងម្ភត យឆ្ន មំហម ឪពុកឆ្ន ឆំលូវ? 

ខ៖ ច៎ា ! ឆ្ន ឆំលូវ។ 

ក៖ ឈែើយពកួគារោ់ងំពីរម្ភនរសុកកំឈណ្ើ រឈៅណ្ណឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ម្ភត យខ្ុ ំឈៅរសុកអ្ុ!ឺ ទូកម្ភស រសុក ទូកម្ភសែនឹងែម ង ឈែើយឈោកឪពុកខ្ុ ំគារឈ់ៅឯឈខរត កពំរ
ឈនាោះ ឈៅឯជរិទីរមួឈខរតឈគឈៅភូម ិកំពុងណុ្ង។ 

ក៖ កពុំងអ្ឈីគ? 

ខ៖ កពុំងណុ្ង! ច៎ា ! 

ក៖ ហរឈៅឈខរតហរមយួឈោកអ្ ុ៊ុំហន៎ា!? 

ខ៖ ច៎ា ! ហរមយួប ុហនតឆ្ៃ យពីគាន ខាល ងំហមនហទន ឈែើយគារឪ់ពុកខ្ុគំារអ់្រម់្ភនម្ភត យឈទ គារអ់្រម់្ភត យតាងំពី
ឈៅវយ័រូចគារឈ់ទើបនិងឈកើរមក ខ្ុ ំអ្រដ់ឹងថាគារប់ នុាម នឆ្ន រំគានហ់រដឹងថាគារម់្ភនម្ភត យ អ្ញ្ជ ឹងគារម់្ភន
ម្ភត យឪពុកតារួរខ្ុ ំែនឹងគារម់្ភនរបពនធឈទៀរែ៎ា! 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ គារម់្ភនរបពនធឈទៀរឪពុកខ្ុ ំគារប់ានឈចញចកឈចលផទោះ ឈៅឈៅឈវៀរណ្ណមឈហាោះ! ឈៅឈៅឈៅឈរៀន
ជាមយួឈោកតាគារ ់ជាមយួឈោករគគូារឈ់ៅឯរកឈៅគាវ។ 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ ឈែើយឈរៀន ឈែើយឈរៀនអ្ញ្ជ ឹងដល់គារអ់ាយុឈពញវយ័ឈរៀបការ គារឈ់ ើកមកដល់ភូមមិតុភំូមមិ្ភត យខ្ុ ំរស់
ឈៅែនឹង ឈែើយគារឈ់ឃើញម្ភត យខ្ុ ំ គារក់ប៏ានឈរៀបការជាមយួគាន ឈៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈរើឪពុករបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីគាររ់បកបមុខរបរអ្ីហដរកាលែនឹង? 

ខ៖ ឪពុកខ្ុ ឈំ្វើជាងឈឈើ។ 

ក៖ ជាងឈឈើឈោកអ្ ុ៊ុំ! 

ខ៖ ច៎ា ! ឈែើយម្ភត យខ្ុ ំគារឈ់្វើឈមផទោះ គារអ់្រឈ់្វើអ្ីឈទ។ 



ក៖ ឈែើយឪពុកគារជ់ាមនុសេហបបណ្ណហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឪពុកខ្ុ ំ? 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ អ្ុ!ឺ គារជ់ាមនុសេកាចបនតិច ឈែើយគារឈ់មុើងម រ ់គារន់ិយាយអ្ីគឺគារឈ់្វើែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ គារអ់្រឈ់ចលពាកយសមតគីារឈ់ទ ឈែើយគារទុ់ករបស់របរគឺគារច់ ំទុកកហនលងណ្ណគឺគារច់ោំងំអ្ស់។ 

ក៖ អ្៎ា! បាទ!ៗ 

ខ៖ ឈែើយគារជ់ាមនុសេចាស់ោស់។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ គារឈ់្វើអ្គីឺគារច់ាស់ោស់។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ចុោះម្ភ ករ់បស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ គារជ់ាមនុសេហបបណ្ណហដរ? 

ខ៖ ម្ភ កខ់្ុសំលូរ ឈែើយគាររ់សឡាញ់រកុមរគួសាររសឡាញ់កូនឈៅ ឈពលម្ភនឈរឿងអ្ីជាមយួ ឈពលៗពួក
ឈយើងឈ្វើខុសអ្ញ្ជ ឹងម្ភនឈរឿងអ្ីកឈ៏ដាយម្ភត យឈយើងហរងហរការពារអ្រឲ់ឪពុកឈ្វើបាបដល់កូនៗឈទ គារ់
ការពាររែូរ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅចសំាចឈ់រឿងអ្វីខលោះពីអ្ុ!ឺ ឪពុកម្ភត យរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ? ដូចជារគាហដល
ឈោកអ្ ុ៊ុំរស់ឈៅជាមយួពួកគារម់តងកាលែនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនចជំារពឹរតិការណ៍្ខលោះៗឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ំរគានហ់របានដឹងថាឪពុកខ្ុ ំអ្ុ!ឺ គាររ់កសីុឈ្វើជាងឈឈើ ឈែើយគារឈ់ៅឈ្វើឲឈគមយួថ្ងៃអ្ញ្ជ ឹង មយួថ្ងៃៗគឺ
គារែូ់បបាយឈៅផទោះឈគហា៎ា ! 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ដល់ឈពលយបប់ានគាររ់រលបម់កដល់ផទោះវញិ ឈែើយខ្ុ ំដឹងថាឈគររលបម់កផទោះវញិ គារម់្ភនទញិមហូប
ម្ភនទិញអ្ីឈផ្ើរពួកឈយើងញំុ។ 



ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ ឈែើយម្ភត យខ្ុ ំគារឈ់ៅឈ្វើហរស ឈៅឈ្វើហរម្ភន កឯ់ឈទ។ 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ ខ្ុ ំម្ភត យខ្ុ ំឈៅឈ្វើហរសហរម្ភន កឯ់ងឈទ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងគារឈ់ៅឈ្វើហរសឈែើយដល់រពលុបៗ បានគាររ់រលប់
មកហដរ ឈៅឈពលឈ្វើហរស ឈែើយឈបើសិនរដូវអ្រឈ់្វើហរសគឺគារឈ់ៅផទោះឈ្វើមហូបឲកូនឈៅញំុ។ 

ក៖ ឈែើយឈរើឪពុកម្ភត យរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសី ធាល បន់យិាយរបាបឈ់រឿងរបស់ពួកគារព់ីឈកមងៗឲឈោកអ្ ុ៊ុំសាត បឈ់ទ
ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារន់យិាយឲសាត បឈ់រើបានឈយើងច ំច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយគារន់ិយាយអ្ីខលោះឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុកំាលពីឈៅឈកមង គឺគារឈ់កើរមកគារ ់គារអ់្រល់អដូចឈគឈទ អ្ុ!ឺ ឈដាយសារគារម់្ភនជំងឺមយួ ឈគ
ឈៅជំងឺសានែ់៎ា!  

ក៖ ជងំឺសាន!់ 

ខ៖ ច៎ា ! ជងំសឺាន ់ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងគារម់្ភនពកក កគារព់កដូចបុរសអ្ញ្ជ ឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ ឈែើយអ្ុឺ! មយួឈទៀរគារឈ់ឺៗ ម្ភរគ់ារអ់្រដូ់ចឈយើងឈទ ម្ភរគ់ារឈ់វៀចម្ភា ង ខ្ុ ំអ្រដ់ងឹថាគារឈ់វៀចឈៅ
ខាងណ្ណឈទ ខ្ុ ំឈភលចមនិដឹងថាឈៅខាងសាត ំ ឈៅខាងឈឆវងឈដាយសារខ្ុ ំបានងររបូងរទុក ប ុហនតរបូងរោងំ
អ្ស់ែនឹងវាបានបារ ់ វាបានបារក់មួយខ្ុគំារយ់កឈៅឲជាងឈ្វើ ឈែើយគារអ់្រឈ់ៅយកមកវញិគារឈ់ចល។ 
គារអ់្រប់ាននឹកគិរឈែើយខ្ុ ំសាត យខាល ងំហមនហទន ឈែើយឈៅឈពលហដលខ្ុ ំដឹងថា ម្ភត យខ្ុ ំគារម់្ភនរបូរាង
អ្រល់អប ុហនតពុកខ្ុ ំគារស់ាអ រ ប ុហនតខ្ុ ំអ្រដ់ឹងថាម្ភនឈរឿងអ្ីបានគារឈ់រៀបការជាមយួគាន  រគានហ់រខ្ុ ំដឹងថាឈោក
យាយខ្ុ ំ កាលពីអ្ុឺ! ខ្ុ ំអ្រោ់នដ់ឹងអ្ែី៎ា! ឈោកយាយខ្ុ ំគឺគារម់្ភនរទពយសមបរតិគរួសម ប ហុនតដល់ពួកខ្ុ ំ
ជំនានហ់ខមររកែមមកអ្រម់្ភនអ្ីឈទហាស់!!! 

ក៖ បាទ!ៗ  

ខៈ ឈែើយឪពុកខ្ុ ំែនឹងគារព់ិបាករស់ឈៅជាមយួរកមុរគួសារឪពុកម្ភត យគារ ់ គារឈ់ៅឈៅរកឈៅគាវែនឹង
ដល់ឈពលគាររ់រលបម់កវញិ គារឈ់រៀនសូររបានខពស់គារប់សួហាស់! 



ក៖ បាទ!ៗ  

ខ៖ បានបសួឈែើយគារឈ់រៀនសូររបានឈចោះដងឹ ខាងរពោះពុទធសាសនាែនឹងឈរចើន ឈែើយគារហ់រងហរនិោន
ឈរឿង ឈរឿងោកទ់ងនិងសាសនារបាបខ់្ុ ំឈរចើន។ 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ ម្ភនអ្ីឈទៀរហអ្ រឈឌើរ? 

ក៖ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈៅចឈំ ម្ ោះជីដូនជតីារបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ំចខំាងៗម្ភត យខ្ុ ំ ឈោកតាខ្ុ ំឈ ម្ ោះ គឹម អ្មឹ ឪពុករបស់ម្ភត យខ្ុ ំណ្ណ៎ា ! 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ ឈែើយឈោកយាយខ្ុ ំឈ ម្ ោះ ឈនរ អ្ិរ ឈែើយខាងឪពុកខ្ុ ំ ខ្ុ ំចថំាឈោកតាឈៅថា កុង អ្ុឺ! ឪពុកខាង
ឪពុកខ្ុ ំគារឈ់ ម្ ោះ នាក ់រូង ប ុហនតខ្ុ ំអ្រស់ាា ល់ឈោកយាយថាឈ ម្ ោះអ្ីឈទ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនដឹងថា ជដូីនជីតាគារឈ់កើរឈៅឆ្ន ណំ្ណហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ រំគានហ់រចឆំ្ន គំារស់ាល ប។់ 

ក៖ គារស់ាល បឈ់ៅឆ្ន ណំ្ណ? 

ខ៖ ឈោកតាខ្ុ ំគារអ់ាយុ៨១ឆ្ន  ំឈែើយគារស់ាល បឈ់ៅឆ្ន អំ្ុឺ! ១៩៧០។ 

ក៖ ែនឹងតាខាងណ្ណហដរ? 

ខ៖ តាខាងម្ភត យ ឈែើយអ្ុឺ! ឈោកយាយខ្ុ ំគារអ់ាយុ៧៧ឆ្ន  ំ គារប់ានសាល បឈ់ៅជនំានព់លពរឈៅឆ្ន  ំ
១៩៧៧ ែនឹងហដរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនចខំាងឪពុកឈទ តា? 

ខ៖ ខាងឪពុកខ្ុ ំអ្រដ់ឹងថាគារស់ាល បអ់ាយុប ុនាម នឈទឈដាយសារឈយើងឈៅឆ្ៃ យពីគាន ឈពក ឈែើយរគានហ់រ
ឈោកយាយខ្ុ ំបានរបាបថ់ា ឈៅឈពលហដលម្ភនកំឈណ្ើ រខ្ុ ំ ខ្ុ ំបានឈកើរគារម់កឈលងជាមយួខ្ុ ំឈវចនំឈវចអ្ី
យកមកឲ គារហ់រកយកមកឈដាយសារ គារអ់្ុឺ! ជាអ្នកមកពរីសុកចិន គារឈ់ចញពរីសុកចិនមករស់ឈៅ
រសុកហខមរ ឈែើយគារន់ិយាយហខមរអ្រច់ាស់ឈទ ឈែើយឈៅឈពលែនឹងគារម់កឈលងជាមយួខ្ុ ំឈែើយឈោក
យាយខ្ុ ំ ឈោកយាយខាងម្ភត យបានរបាបថ់ា គារម់កហរមតងែនឹងឈែើយបារគ់ាររ់ែូរឈដាយសារផលូវកាល



មុនែនឹងអ្រម់្ភនឡានជិោះឈទ វាអ្រសូ់វម្ភនឡានជិោះគឺអ្រម់្ភនឡានជិោះ គឈឺយើងឈដើរពីកពំរឈៅទូកម្ភស
ែនឹងគឺឈដើរឈៅឈដើរមក ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងទំរាតំាមកដល់ឈដើរ ខ្ុ ំអ្រដ់ឹងថាគារឈ់ដើរប នុាម នថ្ងៃមកដល់ឈទ មយួយបរ់ ឺ
មយួថ្ងៃឈទ? 

ក៖ របហែលប ុនាម នគី ូពកីំពរឈែើយទូកម្ភសឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ កពំរឈែើយទូកម្ភសប ុនាម នគី ូ? មនិហមន២០ឈទ ហសសិបគ ូី។ 

ក៖ ឆ្ៃ យហដរ! 

ខ៖ ច៎ា ! ឈែើយការឈ្វើដឈំណ្ើ ររបស់គារ ់ ខ្ុអំ្រដ់ឹងថាគារឈ់ ើងមកពីយបរ់កឺឈ៏្វើមចិឈទ ខ្ុ ំអ្រដ់ឹងឈទពីឈរពាោះ
ឈទើបម្ភនកឈំណ្ើ រឈកើរខ្ុែំនឹងមក គារម់កឈលងជាមយួខ្ុ ំបានមតងឈោកយាយខ្ុ ំរបាបខ់្ុ ំថាបារគ់ាររ់ែូរ 
ឈែើយគិរថារបហែលជាគារស់ាល បត់ាងំពីកាលែនឹង ឈែើយឪពុកខ្ុកំអ៏្រដ់ឹងថាឪពុកគារស់ាល បត់ាងំពីឈពល
ណ្ណហដរ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈដាយសារការោកទ់ងែនឹងវាដាចគ់ាន  គារឈ់ៅខាងខ្ុ ំឈែើយអ្ុឺ! កុងខាងឪពុកខ្ុគំារឈ់ៅឯជិរឈខរត 
កំពរឈនាោះ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងដាចគ់ាន កាលែនឹង គាម នខ្ុអំ្រឈ់ឃើញម្ភនកងជ់ិោះឈឃើញអ្ីផង ឈឃើញឈដើរោងំអ្ស់គាន
កាលែនឹងកាលខ្ុ ំម្ភនកំឈណ្ើ រែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ ខ្ុ ំឈកើរខ្ុ ំ្ ំឈែើយខ្ុ ំអ្រឈ់ឃើញម្ភនកងជ់ិោះផង ឈឃើញហរអាោសឈគា អ្ូ៎ា! ពុកខ្ុមំ្ភនកងជ់ិោះហដរ ឈដាយសារ
គារឈ់្វើជាងម្ភនកងម់យួ ឈែើយខាងឈោកកកយាយខ្ុ ំអ្រម់្ភនកងឈ់ទ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ អ្រម់្ភននរណ្ណម្ភនកងឈ់ទ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំអ្ុឺ! ម្ភនដឹងថាពួកគារម់្ភនរសកុកំឈណ្ើ រឈៅណ្ណហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ុឺ! ពកួគាររ់សុកកំឈណ្ើ រឈកើរឈៅែនឹង ឈោកយាយខ្ុ ំគារន់ិយាយពីរបវរតិរបស់គារ ់កាលគារឈ់ៅពី
ឈកមង គារឈ់កើរោនជ់ំនានឈ់គឈៅថាជំនានអ់្ុីសារា ក ់ ខ្ុ ំអ្រដ់ឹងថាគារឈ់កើរឆ្ន ណំ្ណឈទអ្ុីសារា កែ់នឹងឈៅឆ្ន ំ
ណ្ណខ្ុ ំអ្រដ់ងឹឈទ។ 

ក៖ ខ្ុ ំលឺចស់ៗនិយាយហដរ។ 



ខ៖ ច៎ា ! ឆ្ន អំ្ុសីារា កែ់នឹងអ្ុឺ! គារន់ិយាយឈរៀបរាបរ់បាបខ់្ុ ំថាអ្ុឺ! ឪពុកម្ភត យគារែ់នឹងអ្ុឺ! គារម់្ភនបងបអូនបី
នាកឈ់ោកយាយខាងម្ភត យ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ គារម់្ភនបងបអូនបនីាក ់ ឈែើយម្ភនបអូនរបុសពីរនាក ់ ឈែើយបអូនមយួអ្មិ ឈែើយបអូនមយួឈទៀរ្ំបនតិច
ឈែើយ គារ់្ ំជាងឈគអាយុ៧ឆ្ន  ំ ឈែើយឈៅឆ្ន ហំដលអ្ុីសារា កែ់នឹង អ្ុឺ! ជាឈពលហដលឈកើរអ្ំណ្ររ់សកុរាងំ
ឈភលៀងខាល ងំហមនហទន ឈែើយឈកើរជំងឺអាសននតាឈរាគ ឈែើយឪពុកម្ភត យគារប់ានសាល ប ់ ឈែើយអ្នកភូមជុិំវញិ
ែនឹងសាល បអ់្ស់អ្រសូ់វម្ភនមនុសេឈទ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ សាល បអ់្ស់ឈែើយគារប់ានភជួរហរសឈៅកនុងអាយុ៧ឆ្ន ែំនឹង គឺគារភ់ជួរជាមយួនងាល័ឈែើយគារដ់ាឈំពារ 
ឈែើយឈ្វើរកងដ់ាកខ់្ុ ំអ្រដ់ងឹថាគារឈ់ចោះឈ្វើរឈបៀបណ្ណ ឈែើយយកដាឈំៅឈែើយខ្ុ ំនឹកឈឃើញរបវរតិគារ់
និយាយខ្ុ ំគិរថាគារឆ់្ល រហមនហទន ឈដាយសារគារអ់ាយុ៧ឆ្ន គំារឈ់ចោះភជួរហរស គារឈ់ចោះចិញ្ច ឹមបអូនពរីនាកឲ់ 
រស់ ចិញ្ច ឹមបអូនរបុសៗពរីនាកហ់ដលអ្រម់្ភត យឪពុកសាល បឈ់ចលអ្ស់ហាស់។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឲរស់ឈែើយ គារឈ់ចោះហងោបំអូនៗគាររ់ស់រែូរ ដល់ម្ភនកូនម្ភនរបពនធឈែើយម្ភនឈៅមកជំនានខ់្ុ  ំ ខ្ុ ំ
ឈឃើញឈៅគារឈ់រចើន បអូនរបស់គារព់ីរែនឹងគារន់យិាយឈរឿងរបាបខ់្ុ ំ គារថ់ាគារច់ិញ្ច ឹមអ្រម់្ភនទកឹឈដាោះឈទ
កាលែនឹង គារដ់ាឈំដើមឈពារឈែើយគារដ់ាករ់សូវែនងឹមយួគុមពៗ មយួបឈនាល ោះឈពារែនឹងឈៅ ឈែើយឈៅឈពល
ែនឹងអ្នករសុកោងំអ្ស់ឈ្វើហរសអ្រប់ានឈទ គឺគារឈ់្វើបាន អ្ញ្ជ ឹងឈគមកជួយ រចរូការ ់មកជយួ សទូងដកដាក ់
រកង ់ មកជយួ របមូលផលែនឹងរកងអ់្ចីឹង ឈែើយគារហ់ចកចយដល់អ្នកជយួ ឈ្វើែនឹងែូបខលោះអ្ញ្ជ ឹងឈៅ
ណ្ណ។ 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ គាររ់បាបខ់្ុ ំថាអ្ញ្ជ ឹង របវរតិរបស់គារឈ់ែើយគារថ់ាឈៅឈពលែនឹង គារឈ់ៅរូចអាយុ៧ឆ្ន ឈំែើយជា
មនុសេរសីឈទៀរ ជាកុម្ភរឈីទៀរ ខ្ុ ំដឹងតារបវរតឈិោកយាយខាល ងំជាងឈគ ឈែើយឈោកតាឈៅជិរភូមែិនងឹហដរ 
អ្ុឺ! ឈគឈៅភមូ ិរកាងំដូង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 



ខ៖ ភូមរិកាងំដូងឈៅជរិែនឹងហដរ ឈែើយខ្ុ ំអ្រដ់ឹងគារទ់ំនាកទ់នំងគាន តាមហបបណ្ណ ឈោកតាខ្ុ ំគារម់្ភឌ
លអិរឈមម ម្ភឌរូចមយួ ឈែើយគារស់លូរៗខាល ងំហមនហទន។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ គារអ់្រសូ់វឈចោះនិយាយអ្ីឈទ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈរើរកុមរគួសារមករស់ឈៅអ្ុ!ឺ ភនឈំពញែនឹងរយៈឈពលយូរប ុណ្ណា ឈែើយឈោអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុមំកពឆី្ន ២ំ០០៩។ 

ក៖ ២០០៩ ឈែើយឈោអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនសាចញ់្ញា រិរស់ឈៅឈរៅរបឈទសឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ំសាចញ់្ញា រិម្ភនឆ្ៃ យៗ ប ុហនតឈយើងអ្រហ់ដរោកទ់ងគាន ផង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ ឈយើងអ្រហ់ដរោកទ់ងគាន ឈទ ឈយើងម្ភនកមួយវាបអូនរបស់ជីដូនមយួខ្ុ ំឪពុកម្ភត យគារ ់ ប ហុនតរបហែលឈបើខ្ុ ំ
ជួបឈគកខ៏្ុ ំអ្រស់ាា ល់ឈគហដរ ឈដាយសារខ្ុ ំអ្រហ់ដលបានោកទ់ងគាន ។ 

ក៖ បាទ! ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីបានអ្ុឺ! ឈរៀបអាពាែ៍ពិពាែ៍ឈៅឆ្ន ណំ្ណហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឆ្ន ១ំ៩៧៧ឈៅកនុងជនំានព់លពរ ខ្ុ ំឈរៀបការមនិហមនជាការដូចឈយើងឥ ូវែនឹងឈទ ឈគចបគូ់រគាន ចបគូ់
រ។ 

ក៖ អាពរចបផ់ាុ ំឲ? 

ខ៖ ច៎ា ! ការដបរ់បាបំគូីរកាលថ្ងៃការខ្ុ ំែនឹង ឈែើយឈគអ្រម់្ភនអ្ីឈទម្ភនហរដាកទ់ឹកហរឲឈយើងញំុរគបគ់ាន  
ឈែើយឈគចបគូ់រៗ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈែើយឈៅការជំនានខ់្ុ ំែនឹងឈគអ្រឈ់ៅជាមយួគាន ឈទ ឈគហបកគាន អ្ស់ ម្ភនឈៅសល់ពីរគូរខ្ុ ំឈែើយនិងម្ភន ក់
ឈទៀរ គារឈ់ៅឈ្វើឈៅជិរខ្ុ ំែនឹង គារឈ់ៅជាមយួគាន ហដរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ ឈរៅពីែនងឹហបកគាន ោងំអ្ស់ឈដាយសារឈគចបគូ់រ។ 



ក៖ ឈែើយសាវ មរីបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសី គារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ អ្ ុ៊ុំ ងន។ 

ក៖ ឈ ម្ ោះ អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំ ងន!  

ក៖ អ្ ុ៊ុំ ងន។ 

ខ៖ ររកូលគារ ់អ្ ុ៊ុំ ឈែើយឈ ម្ ោះគារង់ន។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ អ្ូ៎ា! អ្ញ្ជ ឹងកាលែនឹងអ្ុឺ! ឈពលែនឹងឈពលឈរៀបអាពាែ៍ពិពាែ៍អ្រម់្ភនថ្ងលជនូំនឈទន៎ា!? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ! 

ក៖ ឈគចបផ់េុផំាុ ំែម ង? 

ខ៖ អ្រម់្ភនថ្ងលជំនូនឈទ ចបផ់ាុ ំែម ង។ 

ក៖ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអាចរបាបក់មួយពីឈពលដំបូង ហដលឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈែើយនិងសាវ មបីានជួបគាន បានហដររឈឺទ
ឈោកអ្ ុ៊ុំ? មលូឈែរុអ្ីបានជាឈោកអ្ ុ៊ុំរបុស ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីបានជួបគាន ? 

ខ៖ មូលឈែរុហដលពួកខ្ុបំានជួបគាន  ឈដាយសារខ្ុ ំរស់ឈៅឯភូម ិថ្រពឈចក ឈែើយកភ៏ូម ិរចកឈតត  ឈដាយសារ 
ខ្ុ ំឈៅភូមពិរី មយួឈៅថាភូម ិរចកឈតត  មយួឈទៀរឈគឈៅភូម ិថ្រពឈចក។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈៅជរិគាន ឈែើយផទោះឈោកយាយខ្ុ ំឈៅភូមរិចកឈតត  ឈែើយបតីខ្ុ ំឈៅភូមថិ្រពឈចក ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈៅឈពល
ហដលសង្គ្ង្កា មឆ្ន ១ំ៩៧០ ឈែើយនិង៧២ ពី៧០មក មកទល់៧២ែនឹងឈដាយសារម្ភនយនតឈហាោះឈបហាពី
ទម្ភល ករ់គាបហ់បកែ៎ា! ឈែើយម្ភនោហានទួគីអ្ីឈ ើងមកឈរចើនអ្ញ្ជ ឹង ដល់ឈពលឈែើយរបជាជនោងំអ្ស់ ឈគ
ឲជនាល ស់ខលួនឈ ើងមកឈលើ ឈគឈៅឲឈ ើងមកឈលើណ្ណ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ ឈែើយកាលែនឹងឈគ អ្ុ!ឺ ហខមររកែមចូលឈគថ្វ  រឈំដាោះ ឈគរឈំដាោះ ហខមររកែមបានឈៅរស់ឈៅកនុងទីតាងំហដល 
ោហានលុននល់ឈៅកាលមុនែនឹង។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 



ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងពកួឈយើងររូវជនាល សឈ ើងោងំអ្ស់ឈដាយសារបនាទ យលុននល់ររូវហបក ឈែើយហខមររកែមឈៅ អ្
ញ្ជ ឹងពួកឈគជនាល សពួកឈយើងឈ ើងមក ឈែើយខ្ុ ំបានឈ ើងមកឈែើយឪពុកខ្ុ ំែសួមកដល់ ឈែើយហខមររកែម
កប៏ានចបគ់ារម់កដាកភ់ូម ិអ្នលូរ ឈគឈៅភូម ិអ្នលូរែ៎ា!។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈគចបឈ់ៅោងំហខេៗឈពលែនឹង ដល់ឈពលឈែើយអ្ុឺ! គារចុ់ោះមកវញិ ឪពុកខ្ុ ំចុោះមកវញិ មកពីភូម ិអ្នលូរ
ែនឹងវញិ ឈយើងចុោះមកសាន កឈ់ៅមុនដបំងូឈៅឈូកឈទ រចួពីឈៅរសុកឈូកែនឹងឈែើយ ឈយើងបានចុោះមកឈទៀរ 
ឈដើមបឈីៅរស់ឈៅ ចងឈ់ៅរស់ឈៅរសុកភមូវិញិណ្ណ។ 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ ប ុហនតបងបអូនឈយើងោងំអ្ស់គាន ហដលឈៅរសុកភូម ិ ឃារថ់ាកុំឈៅរសុកភូមវិញិ ថាឈៅភូមវិញិឈគសម្ភល ប់
ឈចលឈែើយ អ្ញ្ជ ឹងឈយើងរស់ឈៅជាមយួភូមគិារែ់នឹង ឈែើយឈដាយសារអ្ុឺ! ម្ភត យគារឈ់ែើយនងិអ្នកភូមឈិៅ
កហនលងែនឹងឈគបានរសឡាញ់ពួករកុមរគសួារខ្ុ ំ ឈែើយបានការពារខ្ុ ំ ខ្ុ ំដងឹថាមយួែនឹងគជឺារពោះឈដាយសារ 
ខ្ុ ំមនិដឹងឈែរុអ្ីថាម្ភនអ្នកការពាររកុមរគួសារខ្ុ ំ ឈែើយម្ភនរបធានរកុមឆលបអាពរមយួឈទៀរ ឈ ម្ ោះ តា 
ហប រគារប់ានការពាររកមុរគួសារខ្ុ ំខាល ងំហមនហទន ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈយើងបានរស់ឈៅែនឹង ឈែើយដល់ឈពលែនងឹ 
ឈពលែនឹងខ្ុ ំ្ឈំែើយ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ខ្ុ ំ្ ំឈែើយដល់ឈពលឈែើយឈយើងបានមកឈៅភមូែិនឹង គារក់ប៏ានឈឃើញខ្ុអំ្ីកាលែនឹងឈ្វើការជាមយួគាន  
ឈៅឈសដឋកិចចឈគឲឈយើងឈៅខាងរកបហនល ជួយ ដឹកមហូបយកឈៅឲកងចល័រែូបែ៎ា! ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈយើងសាា ល់ 
គាន  ឈៅឈពលហដលឈ្វើការជាមយួគាន  ឈ្វើដឈំណ្ើ រឈៅមកជាមយួគាន ែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយកមួយសំសួរឈោកអ្ ុ៊ុំមយួឈទៀរ អាពរចបផ់ាុ ំែនងឹឈយើងអ្នកឈសនើរឈៅឈគ រកឺឈ៏គ
អ្នកឈរ ើសឲឈយើងែម ងអ្ ុ៊ុំកាលែនឹង? 

ខ៖ កាលែនងឹខាងឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសអ្នកឈសនើរ ខាងឪពុកម្ភត យគារអ់្នកឈសនើរឈៅ។ 

ក៖ ឈសនើរខាងពលពរែនឹងអ្ី? 

ខ៖ ច៎ា ! ឈសនើរផេុផំាុ ឈំៅឈែើយឪពុកម្ភត យខ្ុ ំបានរពមឈរពៀង ឈដាយសារគារខ់ាល ចខ្ុ ំឈ ើងមកឈ្វើកងចល័រ
ឈែើយសាល ប ់ ឈដាយសារកងចល័រជំនានប់ីឆ្ន ែំនឹង សាល បខ់ាល ងំណ្ណស់សាល បឈ់រចើនណ្ណស់ អ្ញ្ជ ឹងគារខ់ាល ចខ្ុ  ំ
សាល បគ់ារឲ់ខ្ុ ំឈរៀបការឈៅឈពលែនឹងឈៅ។ 



ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈចោះអាន និងឈចោះសរឈសរអ្កេរហខមរបានសាទ រឈ់ទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សាទ រ។់ 

ក៖ ឈែើយឈរៅពីភាសាហខមរឈោកអ្ ុ៊ុំឈចោះភាសាអ្ីឈទៀរឈទ? 

ខ៖ ហាស់!ៗៗៗ ឈរៅពីភាសាហខមរ ខ្ុ ឈំចោះអ្ងឈ់គលសមយួម្ភ រ់ៗ ។ 

ក៖ អ្៎ា! ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈរៀនបានករំរិថាន កទ់ីប ុនាម នហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ខ្ុ ំឈរៀនបានថាន កទី៥សងាមចស់ ឈែើយឈបើឥ ូវរបហែលជាថាន កទ់ី៨។ 

ក៖ ទ៨ីហដរ។ 

ខ៖ ច៎ា ! ទ៨ីប ុហនតពមីុនគឺឈយើងឈចោះឈរចើន ឈរៀនអ្រដូ់ចឈកមងឥ ូវឈទ។ 

ក៖ ឈកមងឥ ូវ? 

ខ៖ កាលមនុឈរៀនឈចោះឈរចើនជាង ឈយើងឈរៀនបានប ណុ្ាឹ ង ប ុហនតពីសងាមមុនឈគបឈរងៀនបារាងំ ខ្ុ ំឈចោះភាសា
បារាងំហរឥ ូវខ្ុ ំឈភលចអ្ស់ឈែើយ។ 

ក៖ អ្ូ៎ា! បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយសាោឈរៀនហដលឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅឈរៀនែនឹងឈៅណ្ណ? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ឈៅទូកម្ភស។ 

ក៖ ទូកម្ភស? 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ សាោែនឹងឈ ម្ ោះ ទូកម្ភសអ្ញ្ជ ឹងរកឺម៏ចិឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច៎ា ! ឈគដាកអ់្នុវទិាល័យទូកម្ភស មុនដំបូងឈរៀនឈៅសាោបឋមសិកា ឈគដាកថ់ាសាោបឋមសិកា 
ទូកម្ភសហដរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ ដល់វទិាល័យទូកម្ភសហដរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនមរិតភង័្គ្កាសនិរសាន ល្ំឈ ើងដំណ្ណលៗគាន ឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? មរិតភង័្គ្កា
ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីកាលែនឹង? 



ខ៖ ឈៅជំនានខ់្ុ ំែនឹងដូចអ្រម់្ភនមរិតភង័្គ្កាឈទ ម្ភនហរបងបអូនជីដូនមយួឈៅហកបរៗគាន  ឈដាយសារឪពុកខ្ុគំារ់
ម្ភនចាបឈ់រចើនអ្ញ្ជ ឹង កូនរសីកូនៗមនិអាចឈដើរឈលងោកទ់ងជាមយួអ្នកណ្ណបាន គារអ់្រច់ងឲ់ឈគកូន
ឈចញពីផទោះឈទ ដល់តាឈពលឈយើង្ំអ្ញ្ជ ឹង អ្ញ្ជ ឹងឈយើងអ្រសូ់វម្ភនមរិតភង័្គ្កាឈទ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ ឈរើអ្ុ!ឺ ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីធាល បរ់បកបមុខរបរអ្វហីដរ តាងំពីឈកមងរែូរដល់ឈពលែនឹង? 

ខ៖ ខ្ុពំីឈកមងខ្ុ ំឈរៀន បនាទ បម់កខ្ុ ំឈ្វើហរស ឈែើយនិងលកដូ់រ លកន់ំឈែើយនិងលកឥ់វា នរ់ិចរចួ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ តាងំពីវយ័ឈកមងរែូរដល់ឈពលឈនោះ ឈរើជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនការផ្លល ស់បតូរអ្វីខលោះ 
ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ និយាយពីដំណឹ្ងលអអ្ី? 

ក៖ បាទ!ៗ ោងំអ្ស់ហដលឈោកអ្ ុ៊ុំគរិថា ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនការផ្លល ស់បតូរ? ឈែើយផ្លល ស់បតូរែនឹងផ្លល ស់បតូរយា ង
ឈម ចហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ពឈីកមងមកទល់ឥ ូវ ខ្ុ ំដឹងថាជវីរិខ្ុ ំផ្លល ស់បតូរឈរចើន ឈដាយសារកាលមុនជីវរិខ្ុ ំតាមពរិតាងំពីរស់ឈៅ
ម្ភនរគួសារមកឈយើងមនិហដរ អ្ុឺ! សបាយឈទឈដាយសារជីវភាពឈយើងវារកីរក វាអ្រម់្ភន្ូរធារ។ 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ ឈដាយសារចបត់ាងំពីចំនុចឈយើងចបថ់្ដគាន មក ឈយើងរកសីុជាមយួគាន ឈយើងឈ្វើការតាមកម្ភល ងំឈយើង 
ឈយើងអ្រម់្ភនឈ្វើការង្ករអ្ីឈរៅពីឈរបើកម្ភល ងំណ្ណ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈយើងពបិាក ពិបាកឈែើយរែូរមកដល់ឈយើងម្ភនកូនមកកឈ៏យើងររឹហរពិបាកខាល ងំ ប ុហនត
រែូរមកដល់ទល់ឥ ូវ ខ្ុដំឹងថាមកឈៅភនឈំពញឈែើយខ្ុ ំបានចូលសាសនាចរក ជីវរិខ្ុ ំបានផ្លល ស់ហរបជាង 
ពីមុនឈដាយសារ ខ្ុ ំបានឈរៀនពីដំណឹ្ងលអរបស់រពោះឈយស ូ វរគីសទឈរចើន ឈែើយខ្ុបំានសាា ល់ដំណឹ្ងលអឈែើយខ្ុ ំ 
ខ្ុ ំដឹងថាជីវរិខ្ុ ំបានផ្លល ស់ហរប។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនមហូបណ្ណហដលឈោកអ្ ុ៊ុំ ចូលចិរតតាងំពរូីចរែូរដល់ពីឈនោះឈទ
ឈោកអ្ ុ៊ុំមហូប? 

ខ៖ មនិដឹងខលួនឯងថាមហូបណ្ណចូលចិរតឈទហាស់!ៗៗ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រដ់ងឹខលួនថាមហូបណ្ណចូលចិរតជាងឈគ? 



ខ៖ អ្ុ!ឺ មហូបហដលខ្ុ ំចូលចិរតជាងឈគ គឺអ្ុឺ! ខ្ុ ំចូលចិរតែូបររីង្ករែម ង។ 

ក៖ ររីង្ករឪ ឹកទុំអ្ី? 

ខ៖ ច៎ា ! ររីង្ករឪ ឹកទុ!ំ 

ក៖ ឆ្ៃ ញ់ហរអាែនឹង។ ចុោះឈបើនិយាយពីអ្ុឺ! ហលបងរបជារបិយវញិឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ហលបងរបជារបិយខ្ុ ំចូលចិរត។ 

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតឈលងហលបងអ្ឈីគ? 

ខ៖ ខ្ុ ំបានឈលងជាមយួមរិតភង័្គ្កាឈពលឈៅវហិារ ឈែើយឈៅកនុងរសកុភូមអិ្ឈីលងឈចលឈូង ឈលងឈបាោះអ្ងាុញ 
ឈែើយនិយាយរមួហលបងរបថ្ពណី្ហខមរ ខ្ុ ំចូលចិរតោងំអ្ស់ែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ចុោះឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតឈរចៀងឈលងឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចូលចិរតឈរើហាស់!ៗៗ។ 

ក៖ ឈែើយភាគឈរចើនឈពលឈោកអ្ ុ៊ុំឈរចៀងឈលងឈរចៀងបទបុរាណ្ របឺទសមយ័? 

ខ៖ ហាស់!ៗៗ ខ្ុ ំចូលចរិតឈរចៀងបទរាវំងេ។ 

ក៖ អ្៎ា! ឈោកអ្ ុ៊ុំរាវំងេ។ 

ខ៖ ឈបើនិយាយពីបទ? 

ក៖ បទអ្ីឈគហដរឈោកអ្ ុ៊ុំបទរាវំងេែនងឹ? 

ខ៖ ច៎ា !? 

ក៖ បទអ្ីឈគឈ ម្ ោះវា? 

ខ៖ ែុីស!ៗៗៗ មនិដឹងបទអ្ីឈទហអ្ លឈឌើរឈភលចអ្ស់ឈែើយ។ 

ក៖ ដងឹតាបទរាវំងេអ្ ុ៊ុំចូលចិរតជាងឈគឈែើយ? 

ខ៖ ច៎ា ! មនិដឹងបទអ្ឲីហររាវំងេចូលចិរតោងំអ្ស់។ 

ក៖ ឈែើយឈៅកនុងរកុមរគសួាររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនអ្នកឈចោះឈលងឧបករណ៍្ឈភលងឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ អ្រម់្ភនឈទ អ្រម់្ភនអ្នកណ្ណឈចោះឈលងឈទ ប ុហនតឥ ូវែនឹងខ្ុ ំកំពុងហរឈរៀនភយីា ណូ្ឈៅវហិារ។ 

ក៖ អ្៎ា! ឈោកអ្ ុ៊ុំកំពុងឈរៀនភយីា ណូ្? 

ខ៖ ច៎ា ! កពុំងឈរៀនភយីា ណូ្ ខ្ុ ំឈរៀនខ្ុដំឹងណូ្ររិចៗ ឈែើយខ្ុ ំដងឹថាខ្ុ ំឈចោះ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយផទោះហដលឈោកអ្ ុ៊ុំរស់ឈៅសពវថ្ងៃែនងឹជាផទោះជួលឈគ រផឺទោះខលួនឯងឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ផទោះជួល រាល់តាថ្ងៃែនងឹឈយើងរកលុយបានតាបងផ់ទោះជួលែនងឹ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនអ្ុឺ! ឈរើម្ភនជនំាញអ្វីខលោះហដលឈោកអ្ ុ៊ុំ បានឈរៀនបនតពីរកុមរគួសារមកឈទ 
ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ំឪពុកខ្ុគំារឈ់្វើជាង ហរឈអ្ើយរគសួារខ្ុ ំគឺអ្ ុ៊ុំ ងន គារឈ់ចោះជនំាញឈ្វើកងឈ់្វើអ្ី ឈបើឈ្វើម រូូគារអ់្រឈ់ចោះឈទ 
គារអ់្រប់ានឈរៀន។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈែើយឈបើខ្ុ ំឈចោះជំនាញពីរកុមរគួសារមកឈដាយសារ ម្ភត យខ្ុ ំគារជ់ាឈមរគួសារហងោកូំន អ្ញ្ជ ឹងគារអ់្រ ់
ឈចោះអ្ីឈទ។ ខ្ុ ឈំចោះឈរៀនលកដូ់រឈដាយសារ ខ្ុ ំឈៅជាមយួគារខ់្ុ ំសំគារថ់ា ខ្ុ ំចងរ់កសីុហបកឈចញឈដាយខលួនខ្ុ ំ
អ្រច់ងឈ់ៅជាមយួគារហ់ាស់។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំឈរៀនឈចោះលកដូ់រតាងំពីែនឹងមក ឈែើយខ្ុ ំកច៏បឈ់ផតើមលកដូ់ររិចរួចៗអ្ញ្ជ ឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអាចរបាបខ់្ុ ំពឈីពល ហដលលំបាកឈៅកនុងជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីបាន
ហដររឈឺទឈោកអ្ ុ៊ុំ? តាងំពីរូចរែូរដល់ឈពលែនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំគិរថា ក ុំងឈពលណ្ណហដលឈោកអ្ ុ៊ុំគិរថាជីវរិ
របស់ឈោកអ្ ុ៊ុំលំបាកឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ុឺ! ជវីរិខ្ុ ំពិបាកឈៅឈពលហដលចបម់្ភនរគួសារ ចបព់ីឆ្ន ៨ំ០មកឈយើងម្ភនរគួសារឈៅកនុងសមយ័អា
ពរ ឈែើយឆ្ន ៨ំ០បនាទ បព់ីឆ្ន ៨ំ០ឈយើង អ្ុឺ!រស់ឈៅកនុងសមយ័កាលែនឹងសាធារណ្ៈរដឋរកឺ?៏ មនិដឹងសមយ័
អ្ីឈទឆ្ន ៨ំ០ រដឋកមពុជាខ្ុចូំលមកដល់សមយ័ែនឹងខ្ុ ំពិបាកខាល ងំហមនហទន ឈដាយសារឈយើងម្ភនចំឈណ្ោះរិច
រួច ឈែើយឈយើងអ្រដ់ឹងថាឈយើងរកសីុឈ្វើអ្ី ឈែើយឈយើងខវោះគំនិរ ឈយើងចបម់ខុរបរចបហ់លងៗណ្ណ ឈែើយ
ឈយើងអ្រដ់ងឹថាឈយើងឈ្វើអ្ពីិររបាកដ ឈែើយឈយើងពបិាក។ 



ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ អ្ញ្ជ ឹងឈៅឈពលហដលឈោកអ្ ុ៊ុំរសីជួបឈៅការលំបាកែនឹង ឈោកអ្ ុ៊ុំឈ្វើការ
តាងំចិរតយា ងមនិឈដើមបយីកឈនោះឧបសកាោងំអ្ស់ែនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅឈពលហដលខ្ុ ំជួបការលំបាកែនឹង អ្ុឺ! ខ្ុ ំបានតាងំចិរតមយួថា គឺខ្ុ ំចបឈ់្វើអ្ីគឺខ្ុ ឈំ្វើែនងឹ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុបំាន
ឈចោះជំនាញខាងការលក ់ការលករ់ាល់ថ្ងៃែនឹងខ្ុ ំកពុំងហរលករ់ចិៗែនឹង ប ហុនតខ្ុ ំនឹងពរងឹងវាឈដាយសារឈយើង
ចបឈ់ផតើមពសីាមសិបដុោល រមកហអ្ លឈឌើរ ខ្ុ ំចបឈ់ផតើមពីសាមសិបដុោល រមកឈែើយអ្ញ្ជ ឹងវារកីបាន វារកីយរឺ
ហមនហទនឈដាយសារឈយើងវាឈដើមរចិ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈែើយឈយើងែូបចុកអ្ីឈៅែនឹងោងំអ្ស់ ឈែើយខ្ុ ំបានរកការង្ករឈ្វើ ខ្ុ ឈំ្វើការរាល់ហរថ្ងៃែនឹងឈដើមបបីាន
លុយយកមក ផារផ់ាងទ់ញិឥវា ន ់លកផ់ងនិងសំរាបែូ់បខលោះៗ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនបទពិឈសា្នណ៍្ណខលោះ ហដលលអៗ កនុងជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំឈទឈោក
អ្ ុ៊ុំ? ឈៅឈពលហដលឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនកូនឈៅ ម្ភនការង្ករឈ្វើរឈឺរៀបអាពាែ៍ពិពាែ៍អ្ី? 

ខ៖ ខ្ុ ំម្ភនបទពិឈសា្នល៍អ គឺម្ភនហរឈរៀន ឈរៀនឈដើមបឲីម្ភនចំឈណ្ោះដឹងឈរៅរជោះ ឈបើឈរៅពីការឈរៀនែនឹងឲម្ភន
ការអ្បរ់ ំ កាលណ្ណគាម នការអ្បរ់ឈំយើងរស់ឈៅឈអ្ើយឈៅតាមគំនិរឈយើង ឈចោះហររស់មចិរស់ឈៅជីវរិឈយើងអ្រ់
លអរបឈសើរឈទ ឈែើយខ្ុ ំបានម្ភនបទពិឈសា្នម៍យួថា ម្ភនហរឈរៀនឈទឈរៀនឈពញមយួជីវរិឈយើងុំ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈៅឈពលហដលឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈៅឈកមង ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីធាល បស់ងឃមឹចងប់ានអ្វី ឈែើយឈៅ
ឈពលហដល្ឈំ ើងឈសចកតសីងឃមឹែនឹងវាបានដូចបណំ្ងរបាថាន ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ កាលពឈីៅឈកមងខ្ុ ឈំរៀន ឈគាលបំណ្ងខ្ុ ំ ខ្ុចំងឈ់្វើអ្ុឺ! ឈពទយខ្ុ ំចងឈ់្វើឌុកទរ័។ 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ បំណ្ង្ំណ្ណស់ឈដាយសារ ឪពុកខ្ុ ំជាងឈឈើអ្ញ្ជ ឹងគាររ់កលុយបានហដរ ប ុហនតដល់ឈពលសមយ័បីឆ្ន ំ
មកវាផ្លអ កដ់ំឈណ្ើ រខ្ុ ំ ដល់ឈពលចូលមកវញិមកឈយើងដូចបាកស់ារឈ់យើងអ្រច់ងឈ់្វើអ្ីោងំអ្ស់ ឈែើយខ្ុ ំ
ឈឃើញថាជីវរិខ្ុ ំចបខុ់ស ឈសចកតីរបាថាន របស់ខ្ុ ំោងំប នុាម នគឺរោយអ្ស់ ឈដាយសារឈយើងអ្រម់្ភនការតាងំ
ចិរតសារជាងមីឈ ើងវញិ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈែើយឈយើងដល់ឈពលែនឹងឈយើងដូចលៃិរលៃងខ់ាល ងំហមនហទន ឈយើងអ្រដ់ឹងថាឈយើងររវូឈ្វើអ្ីឈទ។ 



ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈបើសិនជាឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអាចផ្លត រំបាបអ់្វីមយួឈៅកានកូ់នឈៅរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសី ជំនាន់
ឈរកាយៗ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីនងឹរបាបអ់្វីខលោះឈៅកានព់ួកគារ?់ 

ខ៖ និយាយពីរពោះវហិារហដរអ្រ?់ 

ក៖ និយាយោងំអ្ស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនអ្ីចងផ់្លត ឈំផ្ើរ ឈៅកានកូ់នឈៅជំនានឈ់រកាយ រដឺបំូនាម ន
ឈោកអ្ ុ៊ុំចងផ់តល់ឈៅឲពួកគារ?់ 

ខ៖ ខ្ុចំងន់យិាយឈៅកានអ់្ុឺ! កូនឈៅជំនានឈ់រកាយៗថា ឲពួកឈគឈៅរពោះវហិារឈរៀនពីដំណឹ្ងលអរបស់រពោះ
ឈយស ូ វរគីសទ ឈែើយដំណឹ្ងលអរបស់រពោះនឹងជួយ ផ្លល ស់ហរបជវីរិឈយើងឲបានលអ ឈែើយបនាទ បម់កឈយើងខំឈរៀន
ឈដើមបមី្ភនការង្ករលអៗឈ្វើ ឈែើយកុំទុកឈចលឈពលឈវោឈដើរឈលងឥររបឈយាជន ៍ ឈែើយមយួែនឹងដត៏ាម្ភន
ការតាងំចិរតខាល ងំ ឈបើសិនជាឈយើងឈ្វើអ្រច់ាស់ោស់ វានឹងពិបាកដូចខ្ុ ំអ្ញ្ជ ឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ អ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ ហដលផតល់បទសម្ភា សមយួែនឹងដល់កមួយ ប ុហនតមនុ
ែនឹងបញ្ចបរ់បហែលជាកមួយសំងររបូអ្ ុ៊ុំមយួប ុសតិ៍ពីរប សុតិ៍ ទុកជាអ្នុសាវរយីឈ៍ោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈរើអ្ ុ៊ុំរសីអ្នុញ្ញា រឲកមួយឈ្វើការដាករ់បូងរ និងបទសម្ភា សឈនោះឈៅឈលើឈគែទំពរ័របស់សាកលវទិាល័
យ Brigham Young បានហដររឈឺទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បានឈរើ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្! ែនឹងជាឈគែទំពរ័របស់សាោឈរៀនរពោះវហិាររបស់ឈយើង។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ អ្ុ!ឺ អ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ កមួយម្ភនហរប ណុ្ាឹ ង កមួយសូមជំរានោសិន។ 

ខ៖ ច៎ា ! អ្រគុណ្ហអ្ លឈឌើរ។ 

   (ការសហងាបពីខ្ុ ំបាទ សីហា ខ្ុ ំដឹងថាអ្វីោងំអ្ស់ហដលឈោកអ្ ុ៊ុំរសី បានហចកចយជាមយួខ្ុ ំបាទ គឺជាការ
ពិរហដលបានឈកើរឈ ើងកនុងឆ្កជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំរសីហមន។ ខ្ុ ំពិរជាម្ភនអារមមណ៍្កតុកកតួលឈៅឈពលបានដឹងជីវ
របវរតដិក៏ំសររ់បស់អ្ ុ៊ុំរសី និងរកុមរគសួាររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ ជាពិឈសសឈៅឈពលហដលខ្ុបំានដឹងថា សឹងហរ
ឈពញមយួជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំរសី គឺជួបហរឈរឿងពិបាកៗ ឧបសគាមនិឈចោះចបម់និឈចោះឈែើយ។ ប ុហនតឈោោះបីជាបានជួប
នូវឈរឿងពិបាកៗដឈ៏រចើនកនុងជីវរិកព៏ិរហមន ហរអ្ ុ៊ុំរសីមនិហដលរាងយនូវឈរឿងោងំអ្ស់ឈនាោះហដរ គអឺ្ ុ៊ុំរសីជំនោះឈលើ



វារគបឈ់ពលឈវោោងំអ្ស់។ ឈែើយម្ភនឈរឿងមយួឈទៀរហដលឈ្វើឲខ្ុ ំបាទ ម្ភនឈសចកតីអ្ណំ្រចំឈពាោះអ្ ុ៊ុំរសី
ឈនាោះ គឺអ្ ុ៊ុំរសី និងរកមុរគសួាររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសី បានសាា ល់ដំណឹ្ងលអរបស់រពោះឈយស ូ វរគសីទ ឈែើយអ្ ុ៊ុំរសី 
ម្ភនបំណ្ងរបាថាន ដ៏្ ំមយួ គឺ ចងឲ់កូនឈៅរនំរឈរកាយៗរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំបានសាា ល់ដំណឹ្ងលអរបស់រពោះ
ឈយស ូ វរគីសទ និងរស់ឈៅឈដាយពាយាមឈគារពបទបញ្ញា រិរបស់រពោះឈយស ូ វរគីសទ និងជាពិឈសសគារសូ់មឲ
កូនឈៅជំនានឈ់រកាយៗ ខិរខំឈរៀនសូររឈដើមបមី្ភនចឈំណ្ោះដឹងឈរៅរជោះង្កយរសូលរងការង្ករឈ្វើ។)  

 

 


