
ការសម្ភា សរបសអ់ ុ៊ុំប្បុស នូវ សវុណ្ណ  

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហែម សីហា ខ៖ អ្នកររវូបានសម្ភា សឈ ម្ ោះ នូវ សុវណ្ណ  

ក៖ ជំរាបសួរឈោកអ្ ុ៊ុំ! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ថ្ងៃឈនោះខ្ុបំាទឈ ម្ ោះ ហែម សីហា នឹងឈ្វើកិចចសម្ភា សឈោកអ្ ុ៊ុំ ហែលសពវថ្ងៃគារក់ំពុងរស់ឈៅ ភមូ ិឫសស ី
ខណ្ឌ  សទឹងម្ភនជយ័ សង្កា រ ់សទឹងម្ភនជយ័ ឈៅកនុងរាជធានីភនឈំពញ ឈែើយថ្ងៃទី២១ ហខ កុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩។
ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រឈ់ោសឈនោះ កមួយនឹងចាបឈ់ផតើមសម្ភា សឈោកអ្ ុ៊ុំ មុននឹងសម្ភា សកមួយសូមហណ្នឈំោកអ្ ុ៊ុំខលោះៗ 
ថាគំឈរាងឈនោះម្ភនឈ ម្ ោះថា គំឈរាងរបវរតិផ្ទទ ល់ខលួនរបស់របជាជនកមពុជា ឈែើយឈនោះជាគំឈរាងរបស់សាោ
ឈរៀនមយួហែលសថិរឈៅអាឈមរកិ ហែលម្ភនឈ ម្ ោះថា សកលវទិាល័យ Brigham Young University។ 
អ្រឈ់ោសឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំ ម្ ោះ នូវ សុវណ្ណ ។ 

ក៖ ែនងឹឈ ម្ ោះឈាមអមអ្រតសញាណប ណ្បណ័្របស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ែនឹងៗឈែើយ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈរៅឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះឈៅឈរៅម្ភ៉ា កាណ្រ ហកមកឈៅររឹមែនឹងដាកឈ់ ម្ ោះមអមអ្រតសញាណប ណ្បណ័្រែូរមក។ 

ក៖ ឈែើយភាគឈរចើនឈពលឈគឈៅអ្ ុ៊ុំឈ ម្ ោះអ្ីឈគ? 

ខ៖ ឈគឈៅមអមកឹ មអសំោងកាបំិរអ្ញ្ជ ឹងឈា។ 

ក៖ ឈែើយឈ ម្ ោះែនឹងឈគដាកឈ់អាយឈោកអ្ ុ៊ុំមអងំពីឈពលណាមកឈ ម្ ោះ? ឈៅមអមកឹៗែនឹងមអងំពីឈកមង
មក? 

ខ៖ អាែនឹងឈ ម្ ោះឈគឆ្កកហបលងឈលងឈគឈៅអ្ញ្ជ ឹងឈា។ 

ក៖ មអងំពីឈកមងមក រកឺច៏ាស់? 



ខ៖ មអងំពីឈកមង។ 

ក៖ អ្ូ!៎  

ខ៖ ឈបើឈ ម្ ោះមអងំពីឈែើមកំឈណ្ើ រមកឈគដាកឈ់ ម្ ោះ ង៉ាន នូវ ង៉ាន ែម៏អឈៅឈលង នូវ មកឹ ឈគរបហលងឈលង 
ជាបឈ់ ម្ ោះែនឹងមក ឈែើយខ្ុ ំែូរថាដាកឈ់ ម្ ោះ នូវ សុវណ្ណ វញិ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំបាទ! ឈែើយឆ្ន ឈំនោះឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនអាយុប៉ាុនម នឈែើយ? 

ខ៖ ឆ្ន ឈំនោះអាយុរបហែលជាហាស់!ៗ ចិរគរឈ់ែើយ។ 

ក៖ ចរិគរឈ់ោកអ្ ុ៊ុំន!៎ ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសឈៅចាថំ្ងៃ ហខ ឆ្ន  ំកំឈណ្ើ ររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ថ្ងៃ ហខ ឆ្ន  ំកំឈណ្ើ រឈមើល! ថ្ងៃ ១៣ ហខ ៩ ឆ្ន  ំ១៩៤៦។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំឈបើសិនជាគិរឆ្ន ចំនទគ័រិវញិឈោកអ្ ុ៊ុំសរវអ្ីឈគ? ហខអ្ឈីគឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សរវខ្លល ។ 

ក៖ សរវខ្លល ! 

ខ៖ សរវខ្លល  ឆ្ន ខំ្លល។ 

ក៖ អ្ូ!៎ ឆ្ន ខំ្លលឈោកអ្ ុ៊ុំន!៎ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈែើយអ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំរបុស ឈរើទីកហនលងកំឈណ្ើ ររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំផ្ទទ ល់ឈៅណាវញិឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅភូម ិចំការគួយ ឃុំ ែំរពីនួ រសុក ថ្រពហវង ឈខរត ថ្រពហវង។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនបងបអូនបឈងាើរោងំអ្ស់ចំនួនប៉ាុនម ននកឈ់ោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បងបអូនបឈងាើរោងំអ្ស់ម្ភន របា។ំ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសររូវជាកូនទបី៉ានុម នហែរ? 

ខ៖ ររូវជាកូនទី២។ 



ក៖ អ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំរបសុ ឈៅចាឈំ ម្ ោះបងបអូនរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសោងំអ្ស់ឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចា!ំ  

ក៖ សំឈោកអ្ ុ៊ុំជួយ របាប ់ឈ ម្ ោះពួកគារោ់ងំអ្ស់បានឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បងឈគ នូវ ណាន ់បនទ បម់ក នូវ សុវណ្ណ  ែនឹងឈែើយបនទ បម់កឈទៀរ នូវ ឈណ្ន បនទ បម់កឈទៀរ នូវ ច
នថន បនទ បម់កឈទៀរ នូវ ចនថ  របហែលជារបាមំយួឈែើយ បនទ បម់កឈទៀរ នូវ សុខ អ្ស់ឈែើយ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសឈៅចាសំាចឈ់រឿងខលោះៗ ពីពកួគារឈ់ទឈៅឈពលរគាហែលឈោកអ្ ុ៊ុំ របសុបានរស់ឈៅ
ជាមយួពួកឈគហាស់? ម្ភនអ្នុសាវរយី?៍ 

ខ៖ អ្រច់ាឈំទឈររោះមនុសសហបកគាន រែូរ ពីជំននព់លពរមកែនងឹហបកគាន ទណីារទ់ីហណ្ង ខ្ុ ំហបកមកឈៅ
ខ្លងឈនោះ ឈគឈគឈៅនិងរសុកែនឹងឈា។ 

ក៖ ហបកជាមយួពួកគារែ់នឹងមអងំពអីាយុប៉ាុនម នឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ហបកពលពរអាយុរបហែលជារបាពំីរ របាបំែីណ្ត បែ់នឹងណា។ 

ក៖ ចុោះកាលពីឈៅឈកមងៗ អាយុរបាមំយួរបាពំីរឆ្ន អំ្ឈីោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅឈកមងៗ! 

ក៖ ែនឹងឈែើយ! 

ខ៖ ម្ភនែឹងឈរឿងអ្រីកសីុ្មមមអឈា។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងកាលពីឈៅឈកមងៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រធ់ាល បរ់បហលងឈលងអ្ីជាមយួពួកគារឈ់ទអ្ី? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ អ្រសូ់វហែលឈលងរបហលងជាមយួគាន ឈទ ឈបើមនិសូវឈចោះរបហលងហែរហាស់!ៗ។ 

ក៖ អ្ូ!៎ អ្ញ្ជ ឹង! 

ខ៖ ឈៅរូចៗ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងែូចជាឈៅឈកមងអ្ញ្ជ ឹង ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រធ់ាល បឈ់្វើការង្ករអ្ីជាមយួពួកគារខ់លោះៗ ឈទអ្ី? 

ខ៖ ជំននព់លពរ? 



ក៖ កាលពអី្ ុ៊ុំឈៅឈកមងៗឈៅរូចៗជាមយួបងបអូន? 

ខ៖ ការង្ករឈ្វើ្ មមមអែនឹង។ 

ក៖ អ្រម់្ភនអ្នុសាវរយីអ៍្ជីាមយួបងបអូនខលោះៗឈទ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនឈទ ម្ភនហរបងបអូនអ្រសូ់វម្ភនអ្នុសាវរយីជ៍ាមយួឈទ វារូចៗឈពក ឈកើរញឹកពីឆ្ន បំអី្ីអ្ញ្ជ ឹងឈា 
ពីឆ្ន ែំនឹងឈកើរបីនក ់រូចៗម្ភនែឹងអ្ី។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងបងបអូនរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ ោងំរបានំកែ់នឹងសពវថ្ងៃគារឈ់ៅរស់ោងំអ្ស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅរស់ហរមយួ។ 

ក៖ ឈៅរស់អ្ុឺ! 

ខ៖ នូវ សុខ ឈៅឈគែនឹង។ 

ក៖ អ្ូ!៎ ឈៅឈគអ្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ បាទ! ឈរៅពីែនឹងសាល បអ់្ស់ឈែើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈៅបងបអូនហរម្ភន កឈ់ទអ្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ ម្ភន កឯ់ង ឈៅបងបអូនម្ភន ក។់ 

ក៖ សពវថ្ងៃបអូនឈៅែនឹង គាររ់ស់ឈៅណាហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គាររ់ស់ឈៅកនុងភូមែិនងឹ ប៉ាុហនតឥឡូវមកឈៅហកបរផារសូឡាហែរែនឹង មករស់សីុឈរ ើសឈអ្រចាយ បាទ! ឈៅ
សទឹងម្ភនជយ័ហាស់ បាទ! សទឹងម្ភនជយ័លិច។ 

ក៖ ឈែើយគាររ់បកបមុខរបរអ្ីហែរសពវថ្ងៃឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈរ ើសឈអ្រចាយ។ 

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសឈរើម្ភត យឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុឈំ ម្ ោះ អ្ ុ៊ុំ នឹម។ 



ក៖ ចុោះឳពុករបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំវញិ? 

ខ៖ ឳពុកឈ ម្ ោះ ជា នូវ។ 

ក៖ គារស់ាល បអ់្ស់ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សាល បអ់្ស់ឈែើយគាម នឈៅឈទ។ 

ក៖ អ្ូ!៎ 

ខ៖ សាល បម់អងំមុនសង្គ្ង្កា មឈហ៎ាោះ!  

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំែឹងថា កាលហែលពួកគារស់ាល បែ់នឹងអាយុប៉ាុនម នហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ពកួគារស់ាល បែ់នឹងអាយុរបហែលហសសិបរបាបំ ីមនិែល់ហាឈទ។ 

ក៖ ម្ភត យ រ ឺឳពុកហសសិបរបាបំីែនឹង? 

ខ៖ ោងំម្ភត យោងំឳពុកសាល បឆ់្ន ជំាមយួគាន ។ 

ក៖ ចុោះគាររ់បហែលអាយុហសសិបរបាបំោីងំពីរនក ់រកឺ?៏ 

ខ៖ បាទ? 

ក៖ គារអ់ាយុរបហែលគាន  រកឺម៏ចិ? 

ខ៖ គារអ់ាយុរបហែលគាន  ហរគារឈ់រាគ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសឈៅចាថំ្ងៃ ហខ ឆ្ន  ំកំឈណ្ើ ររបស់បា៉ា ម្ភ៉ា ករ់បស់ឈោកអ្ ុ៊ុំឈទ? 

ខ៖ អ្រ ់សាៃ រសូ់នយែម៉ាង។ 

ក៖ ចុោះែឹងឆ្ន ឈំទ? 

ខ៖ អ្រែ់ឹងថាគារឈ់កើរឆ្ន អំ្ី ហខអ្ី ថ្ងៃអ្ីគាម នែឹងឈទ។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនែឹងឆ្ន គំារស់ាល បឈ់ទ? គារស់ាល បរ់បហែលឆ្ន ណំាហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រែ់ឹងគារស់ាល បឈ់ៅឆ្ន ណំាឈទ កាលពីខ្ុ ំហបកពគីារែ់នឹងអាយុរបហែលជា១៩ ខ្ុ ហំបក។ 



ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រអ់ាចសាម នខលោះៗឈទ របហែល? 

ខ៖ គារស់ាល បម់ុនខ្ុ ហំបក ឈររោះកាលណាពួកគារស់ាល បអ់្ស់ ខ្ុ ំររូវហបកហខ្កបងបអូន អាខលោះឈៅែនឹងរសកុ
ែនឹងឈា ខ្ុ ំឈាសីុឈ្នូលឈគភូមឆិ្ៃ យៗឈាម្ភនរបពនធឈៅែនឹងែម៉ាង អ្ញ្ជ ឹងឈែ៎! វាហបកគាន អ្ញ្ជ ឹងហ៎ា! ឈែើយ
អ្ញ្ជ ឹងអ្រែ់ងឹអ្នុសាវរយីអ៍្ីអាមចិៗឈទ។ 

ក៖ គារស់ាល បម់ុនអាពរ រ ឺឈរកាយអាពរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារស់ាល បម់ុនអាពរ។ 

ក៖ មនុអាពរ! 

ខ៖ មនុអាពររបហែលជាពីរឆ្ន ។ំ 

ក៖ ប៉ាុនម នឆ្ន ?ំ 

ខ៖ របហែលជាពីរឆ្ន បំានពលពរ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងរបហែលខទុងមយួរនរ់បាបំនួរយែុកជាងឈមើលឈា ែុករបាបំី ែុករបាពំីរអ្ីែនឹង! មនិរសួល។ 

ខ៖ រគានហ់រែឹងថាសាល បម់ុនអាពររបហែលជាពីរឆ្ន ហំរប៉ាុណ្ណឹ ង រគានហ់រគារស់ាល បភ់ាល ម។ 

ក៖ អាពរ១៩៧០ ៧៥ ។ 

ខ៖ គារស់ាល បភ់ាល មខ្ុ ំបានឈៅរបហែលជាកនលោះឆ្ន យំ៉ា ង ខ្ុ ំ្ំែនងឹបានខ្ុ ំហបក។ 

ក៖ ចុោះឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនែឹងថា ឈពលហែលបា៉ា ម្ភ៉ា ករ់បស់ឈោកអ្ ុ៊ុំខូចែនឹង គារខូ់ចឈៅណាហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខូចឈៅនងិភូមចិំការគយួែនឹង ឃុំ ែរំពីួន រសុក ថ្រពហវង ឈខរត ថ្រពហវង។ 

ក៖ ឈែើយចុោះទីកំឈណ្ើ រគារឈ់កើរឈៅណាហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? រសុកកឈំណ្ើ ររបស់បា៉ា ម្ភ៉ា ករ់បស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ែងឹរសុកកំឈណ្ើ រហម៉ា រសុកកំឈណ្ើ រឳអ្រែ់ឹងឈទ។ 

ក៖ ចុោះម្ភ៉ា កឈ់ៅណាហែរ? 

ខ៖ ម្ភ៉ា កឈ់ៅចំការគួយែម៉ាងខ្លងឈកើរ ឃុំ ែំរពីនួ រសុក ថ្រពហវង ឈខរត ថ្រពហវង។ 



ក៖ អ្ !ូ អ្ញ្ជ ឹងម្ភ៉ា កគ់ារស់ាល បឈ់ៅរសុកកំឈណ្ើ រគារែ់ម៉ាង? 

ខ៖ បាទ!ៗ 

ក៖ អ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនែឹងថា ឈពលហែលឳពុកឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅរស់គាររ់បកបមុខរបរអ្ីហែរ ឈែើមបចីិញ្ច ឹម
រគួសារ? 

ខ៖ មខុរបរគារឈ់រចើនណាស់! ហខររីគារឈ់្វើរក្នួស ហខរបាងំគារឈ់ែើរចាករ់ាយម៉ាង ចាករ់រីមអមបឹងមអហរពក។ 

ក៖ ឈ្វើ្នួសែនឹងឈ្វើអាមចិឈោកអ្ ុ៊ុំ? ខ្ុអំ្រយ់ល់ឈ្វើ្នួស? 

ខ៖ ហាស់! ្នួស ឈគរាងំររីឈែើយឈគដាករ់រីដាកល់បដាករ់ទូឈាឈគឈៅ្នួស។ 

ក៖ អ្ូ!៎ ឈែើយឳពុករបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ គារជ់ាមនុសសហបបណាហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? អ្រតចរកិរបស់គារ?់ 

ខ៖ ឳពុកខ្ុគំារជ់ាមនុសស សាមញ្ប្មមមអមនិកាចមនិសលូរ គារែ់ឹងថាឈ្វើនងិរក។ 

ក៖ ឈែើយចុោះម្ភត យឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈពលហែលគារឈ់ៅរស់ែនឹង គាររ់បកបមុខរបរអ្ហីែរឈែើមបចីិញ្ច ឹមរគួសារ? 

ខ៖ គាររ់បកបមុខរបរចិញ្ច ឹមជីវរិឈដាយការឈ្វើហរសចកំារែនឹង នយិយឈអាយចំឈ្វើហរស។ 

ក៖ ចុោះគារជ់ាមនុសសហបបណាហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុគំារម់នុសសឈគឈៅថា មនុសសខវោះបញាណប  គារផ់ឹករសាឈរចើន នយិយែូចហែកែម៉ាងគារផ់កឹរសា
ឈរចើនែម៉ាង។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំអ្ុឺ! ឈៅចាសំាចឈ់រឿងខលោះៗឈពលហែលឈោកអ្ ុ៊ុំបានរស់ឈៅជាមយួឳពុកម្ភត យឈោកអ្ ុ៊ុំ? 
ម្ភនអ្នុសាវរយីអ៍្ីខលោះជាមយួពួកគារឈ់ទពីឈកមងៗ? 

ខ៖ អ្នុសាវរយីម៍្ភនអ្ីែូចថា គារច់ញិ្ច ឹមកូនរសឡាញ់កូន ឈអាយកូនឈរៀនសូររ ឈអាយកូនឈចោះបឈំពញ
ការង្កររគួសារផទោះគង្កវ ល។ 

ក៖ ឈែើយឈពលហែលឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅវយ័ឈកមងរស់ឈៅជាមយួបា៉ា ម្ភ៉ា កែ់នឹង ឈោកអ្ ុ៊ុំសនិរសាន លអ្នកណាជាងឈគ? 
រវាងបា៉ា ម្ភ៉ា ក?់ ែូចជាឈៅជាបោ់បជាងឈគ? 

ខ៖ សនិរសាន លមអម្ភ៉ា កជ់ាងឈគ។ 



ក៖ អ្ូ!៎  

ខ៖ ម្ភ៉ា កគ់ារឈ់ៅផទោះ។ 

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅឈពលហែលឳពុកម្ភត យឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅរស់ គារធ់ាល បន់ិយយឈរឿងពកួគារខ់លោះៗឈអាយឈោកអ្ ុ៊ុំ
សាត បឈ់ទ? 

ខ៖ អ្រ។់ 

ក៖ គារអ់្រធ់ាល ប?់ 

ខ៖ គារធ់ាល បន់ិយយហែរថា គារក់ាលពីឈែើមកាលពីមុនរកសីុហរកអ្ងារឈាលកឈ់ៅឯផារ ហរកពីយបទ់ល់រប
លឹមឈឡើង មអងំពីឈម្ភ៉ា ងបនួឈចញឈាែល់ផារឈឡើងភល ឺគារហ់រកអ្ងារលកព់ីឈែើមគាម នកងអ់្ឈីទ ហរកទីផារ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសឈៅចាឈំ ម្ ោះជីែូនជីមអរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចាហំរជីែូនខ្លងម្ភត យ ជីែូនខ្លងឳពុកអ្រច់ា។ំ 

ក៖ ឈែើយជែូីនខ្លងម្ភត យែនឹង គារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ជែូីនខ្លងម្ភត យឈ ម្ ោះអ្ុឺ! អ្ ុ៊ុំ សិន។ 

ក៖ ចុោះជីមអ? 

ខ៖ ជីមអឈ ម្ ោះមអ សឹម។ 

ក៖ ែនឹងខ្លងម្ភត យហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្លងម្ភត យ។ 

ក៖ ចុោះខ្លងឳពុក? 

ខ៖ ខ្លងឳពុកចាហំរឈ ម្ ោះឈទ ហរមនិែឹងគារឈ់ៅឯណាផង។ 

ក៖ គារឈ់ ម្ ោះអ្ីឈគឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ររកូលគារឈ់ ម្ ោះមអ ជា ជានូវៗែនឹងណា ប៉ាហុនតមនិែឹងគារឈ់ៅណាផង។ 



ក៖ ចុោះជីែូនជីមអែនឹងម្ភនែឹងថាគារឈ់កើរឆ្ន ណំាអ្ឆី្ន ណំាហែលឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រែ់ឹងៗ 

ក៖ អ្រែ់ឹងោងំអ្ស់។ 

ខ៖ អ្រែ់ឹងោងំអ្ស់។ 

ក៖ ឈែើយចុោះឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនែឹងថា រសុកកំឈណ្ើ ររបស់ពួកគារឈ់ៅណាហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ រសុកកំឈណ្ើ រឈបើនិយយឈាហវងឆ្ៃ យណាស់ មអមចាមអារាមមកលឺថាសាវ យឈរៀងអ្ីណា ឈែើយររហែរ
ររហសរមកឈៅរសុកថ្រពហវង ហរពីឈែើមគារឈ់ៅសាវ យឈរៀង ពូជអាឈករអាករមកពូជពឈីែើមមកឈៅសាវ យឈរៀង 
ប៉ាុហនតែល់ឈនោះម្ភនណាឈគែងឹ ឈគបំបារឈ់ចាលឈាឈបើឈយើងមនិែឹង។ 

ក៖ ឈែើយអ្ ុ៊ុំរបុសធាល បែ់ឹងពីឈរឿងជីែូនជមីអខលោះៗឈទ ឳពុកម្ភត យធាល បន់ិយយរបាបឈ់ទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ!់ រគានហ់រនិយយរបាបឈ់យើងថា ជីែូនជមីអគារម់្ភនជំងឺ ែូចថាជមីអខ្លងម្ភត យគារម់្ភនជំងឺឈរាគ 
វកិលចរកិ ឈែើយគារខ់្លងែូចថាសរឈសរអ្កសរអ្ញ្ជ ឹងហាស់ គារឈ់ឡើងសរឈសរអ្ី ឈឡើងឆ្ល កអ់្ីឈលើចុងឈមអន រ
អ្ី ឈលើសលឹកឈមអន រអ្ីអ្ញ្ជ ឹងឈា រឈ្ែឺម៏អសាល បឈ់ា។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ យយគារស់លូរឈទ គារឈ់ាមអវរតឈទ ឈាមអបឈបាោះមអវហិារសាោករត សាោឈោកែនឹង ឈែើយយក
ចង្កា នឈ់ាឈែើយ យយសំរាបគ់ារ។់ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុស រកុមរគួសាររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសមករស់ឈៅផទោះែនឹងរយៈឈពលប៉ាុនម នឆ្ន ឈំែើយឈោក
អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ?  

ក៖ មករស់ឈៅផទោះែនឹង? 

ខ៖ ែនឹង? 

ក៖ បាទ! រយៈឈពលប៉ាុនម នឆ្ន ឈំែើយ? 

ខ៖ បហីខែនឹង។ 



ក៖ បហីខឈទ? 

ខ៖ ចុោះែូររែូរ មកឈៅភនឈំពញែបឆ់្ន បំ៉ាុហនតែូររែូរ ទលំីឈៅែូរ មយួឆ្ន ែូំរបីបនួែង។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនសាចញ់ារិខលោះៗ ឈៅឈរៅរបឈទសឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ។់ 

ក៖ អ្រឈ់សាោះែម៉ាង? 

ខ៖ អ្រ។់ 

ក៖ ឈែើយភរយិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ភរយិខ្ុភំរយិឈែើមឈ ម្ ោះ ឈយឿន ឈ ម្ ោះ យ ំឈយឿន។ 

ក៖ ចុោះឥឡូវ? 

ខ៖ ឥឡូវឈ ម្ ោះ ឈបា៉ា រ សឹង គារឈ់ៅខ្លង។ 

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសបានឈរៀបអារែ៍ពិរែ៍ មអងំពីថ្ងៃណា? ហខណា? ឆ្ន ណំាមកហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អារែ៍ពិរែ៍ឈៅឆ្ន អ៎ំា! ចិរគរ។់ 

ក៖ ែនឹងរបពនធមុនរកឺឈ៏រកាយ? 

ខ៖ របពនធមនុ ឆ្ន ចំិរសិប ឈៅថ្ងៃរបាបំីឈកើរ ហខឈចររ។ 

ក៖ ចុោះឈរកាយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈរកាយឈរៀបឈៅឆ្ន បំ៉ាុនម នឈទឈនោះ? បឆី្ន ឈំែើយរាបង់យឈរកាយឈា ២០១៧។ 

ក៖ ២០១៧អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំ? អ្រច់ាថំ្ងៃ អ្រហ់ខឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ។ 

ក៖ អារែ៍ពិរែ៍ឈរកាយរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំែនឹង ផសុផំាុ ឈំឡើងឈដាយឪពុកម្ភត យរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ? 



ក៖ អារែ៍ពិរែ៍ឈរៀបឈរកាយែនឹងផសុផំាុ ំឈឡើងឈដាយឳពុកម្ភត យរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ ់ររូវរវូគាន ពីរនកែ់នងឹ ឈែើយនិងបងបអូនកូនឈៅែនឹងឈរៀប ហសនយកមអែម៉ាង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ រកមុឈំគែងឹម្ភត យឈមម្ភ៉ា យឈគែឹងចរិត។ 

ក៖ ការឈរៀបអារែ៍ពិរែ៍ជាមយួភរយិឈរកាយែនឹង គារយ់កថ្ងលជំនូនពឈីោកអ្ ុ៊ុំឈទ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនឈទ។ 

ក៖ អ្រយ់កមកឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ។ 

ក៖ ឈែើយែនឹងម្ភននយ័ថាឈោកអ្ ុ៊ុំរបសុ ឈែើយនិងឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈចញឈសមើរគាន  ឈចញឈសមើរគាន ? 

ខ៖ ឈចញឈសមើរគាន ។ 

ក៖ អ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំរបសុសំឈោកអ្ ុ៊ុំ ជួយ របាបក់មួយពីរគាែំបងូហែលឈោកអ្ ុ៊ុំរបុស បានជួបជាមយួ
ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីបានឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទឈរើ!  

ក៖ សូមឈោកអ្ ុ៊ុំជួយ របាបរ់ិចមក? 

ខ៖ រគាែំបងូខ្ុ ំ ខ្ុ ឈំៅឈែកចាញ់កនុងឆ្ន ២ំ០១៧របពនធខ្ុ ំសាល ប ់ែឈ៏រកាយមកខ្ុ ំរករគួសារឈទៀរ រកោល់រែូរ
ែល់របាបំីរបាបំនួនករ់កអ្រឈ់ឃើញ រកអ្រប់ានឈទវាអ្ររ់រវូចិរត ឈដាយសារចំខលោះឈាផឹក ខលោះឈាហលបង ខលោះ
ឈាគាម នទីលំឈៅពិររបាកែ ឈែើររករបាបំីរបាបំនួនកឈ់ែើយ ហរមកចំម្ភន កែ់នងឹគឺអ្រម់្ភនបតីអ្រម់្ភនកូន 
ទទួលយកមអែម៉ាង ឈែើយកូនរកឈអាយឈទៀរ កូនរកឈអាយខ្ុ ំរកមនិបានកូនរកឈអាយ នយិយឈអាយចំអ្ស់
មអែម៉ាង កូនចបងរសីរកឈអាយ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសបានសាា ល់ជាមយួអ្នកមងីរយៈឈពលប៉ានុម នបានឈរៀបអារែ៍ពិរែ៍ជាមយួគាន ? 

ខ៖ អ្រស់ាា ល់គាន ផង មអកូនឈគឈរៀប មអកូនឈគឈអាយរំរយុមកឈមើល មកឈមើលររូវបានប៉ានុម នថ្ងៃឈរៀបមអែម៉ាង 
បានមយួអាទិរយ។ 



ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំបានជួបគារប់ានប៉ាុនម នែងបានឈរៀបការែនងឹ? 

ខ៖ ជបួហរមយួែងឈទ។ 

ក៖ ហរមយួែង! ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសឈចោះអាន ឈចោះសរឈសរភាសាហខមរសាទ រឈ់ទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មនិសូវសាទ រឈ់ទ ខ្ុ ឈំភលចខលោះអាែនឹង។ 

ក៖ ឈរៅពីភាសាហខមរឈោកអ្ ុ៊ុំឈចោះភាសាអ្ីរិចទូចឈទៀរឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ។ 

ក៖ អ្រឈ់ទ!  

ខ៖ ឈបើឈចោះៗអ្ររ់គ ូរគានហ់រលឺឈគថាែនងឹ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសឈរៀនបានថាន កទ់ីប៉ាុនម នឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈរៀនបានបីថាន ក។់ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងថាន កទ់ីប៉ាុនម នឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈរៀនបានថាន កអ់្ុឺ! កុម្ភរឋាន រាជវចនឋាន អ្ទិកឋាន រាបព់ឈីរកាមឈលើងឈលើ។ 

ក៖ អាែនឹងថាន កទ់ីប៉ាុនម ន? ទីបី? 

ខ៖ ទបីី។ 

ក៖ ឈរើពីឈែើមឈគរាបព់ី? 

ខ៖ រាបពីឈរកាមឈលើងឈលើរែូរែល់ថាន កទ់ីែបព់រី អ្ូ!៎ រាបព់ីឈលើចុោះឈរកាម។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងម្ភនហរឈោកអ្ ុ៊ុំឈរៀនថាន កទ់ីែប?់ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយ បានបីថាន ក។់ 

ក៖ ទែីប។់ កាលឈោកអ្ ុ៊ុំឈាឈរៀនែនឹងសាោឈរៀនរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅណាហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សាោឈរៀនឈៅឆ្ៃ យពភីូមហិែរ របហែលជាមយួគីឡូែីឈៅវរតមអជី ឈៅកាលលួង។ 



ក៖ ឈៅភូមអិ្?ី ឃុំអ្ី? រសកុអ្ីឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅឃុំ ែំរពីួន រសកុ ថ្រពហវង ឈខរត ថ្រពហវង ឥឡូវឈគែូររសកុ សាវ យែឈង្កា រឈែើយឥឡូវ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅចាឈំ ម្ ោះសាោឈរៀនហែលឈោកអ្ ុ៊ុំឈាឈរៀនែនឹងឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចាហំែរឈរើ។ 

ក៖ សាោែនឹងឈ ម្ ោះអ្ីឈគឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សាោចារលួង។ 

ក៖ ចារលួង។ 

ខ៖ ែនឹងសាោវរតមអជី។ 

ក៖ អ្ូ!៎ សាោែនឹងឈៅកនុងវរតឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅឈរៅវរតកធ៏ាល បឈ់រៀន កនុងវរតកធ៏ាល បឈ់រៀន។ 

ក៖ អ្ូ!៎  

ខ៖ ប៉ាុហនតឈរកាយពីឈរៀនមកបានបសួឈរៀនបានបីវសាហែរ បសួម្ភនែឹងខយល់អ្ឈីទ បសួរគានហ់រកុំឈអាយថ្ចខ្លំ
មនិម្ភនបានឈរៀនសូររអ្ីឈទ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនមរិតភង័្គ្កាសនិរសាន ល្ំឈឡើររសករៗ ជាមយួឈោកអ្ ុ៊ុំឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មរិតភង័្គ្កាម្ភនហរសាល បជ់ំននព់លពរ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្រម់្ភនឈៅរស់ខលោះៗឈទ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនឈទ។ 

ក៖ អ្ូ!៎ ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសមអងំពរូីចរែូរែល់អាយុវយ័ែនឹង ឈោកអ្ ុ៊ុំធាល បរ់បកបការង្ករអ្ីខលោះឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ការង្ករ ការង្ករធាល បឈ់្វើការង្កររែឋវញិ ធាល បឈ់្វើឈ្លប ់ឈសនជនភូម ិឈ្លបឃុ់ំ អ្ភបិាលភាវរណិ្ជជករភាវូ
រណិ្ជជកមម ឈ្វើអ្ុឺ! កានឃ់្ល ផំទោះបាយ ឈ្វើអ្ុ!ឺ អ្នុភូម ិឈែើយឈរកាយមកឈ្បែ់ល់២០២០ឈ្ប។់ អ្នុភមូ ិឈ្វើ
ឈមភូមបិានខលោះ បានរបហែលពីរឆ្ន បំីឆ្ន ២ំ០២០ឈ្បែ់ម៉ាង អ៎ា! ២០០០គររ់ចលំ។ 



ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំមអងំពីវយ័ឈកមងរែូរែល់អាយុប៉ាុណ្ណឹ ង ជវីរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនការផ្ទល ស់បតូរ រកឺារហរបរបួលអ្វីខលោះ
ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈអ្ុើ! វាការផ្ទល ស់បតូរហរបរបួលវាឈរចើនែំណាកណ់ាស់ ពកីារលំបាកមករសណុ្ក ពីការរសណុ្កមក
លំបាក  ពកីារលំបាកមករសណុ្ក ពីការរសណុ្កមកលំបាក ហរមកែល់លំបាកវាមកែល់រសណុ្កវញិ 
សពវថ្ងៃែនឹងវាមនិលំបាកឈទ ការង្កររិចរូចឈែើយររវូែនឹងងលង ់ ឈែើយឈមើលមនិសូវឈឃើញឈ្បក់ារង្ករ្ំៗ
ឈែើយ បានហរសាត បឈ់គបញាណជ កអ់្ីរិចរចួ សុទធហរជាការង្ករ្មមមអគាម នលុយសអីឈទទឈទមអែម៉ាង។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំឈបើនយិយពីមាូបអាហារ ឈរើមាូបណាហែលឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសចូលចិរតមអងំពីឈកមងរែូរែល់
ប៉ាុណ្ណឹ ងឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មាូបររវូការហរមជូរ កកូរ របឈែើរហរប៉ាណុ្ណឹ ង។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងម្ភននយ័ថាឈោកអ្ ុ៊ុំ ចូលចិរតហរមាូបទឹកឈទន!៎ មាូបឈគាកអ្រសូ់វចូលចិរតឈទ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំឈបើនិយយពីហលបងរបជារបយិហខមរវញិ ឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតឈលងវាឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មនិសូវចូលចិរតឈលងអ្ឈីគឈទ ្មមមអ ឈលងរិចរចួឈអាយឈចោះអ្រឈ់ចោះឈទ។ 

ក៖ ឈែើយចុោះឈោកអ្ ុ៊ុំរបុស ចូលចិរតឈរចៀងឈលងឈទឈពលទំឈនរៗអ្ី? 

ខ៖ ចូលចិរតឈរើ ខ្ុ រំសឡាញ់សិលបៈ ខ្ុចូំលចិរតឈរចៀងឈលងហរឯងអ្ញ្ជ ឹងឈា ែូចថាឈរចៀងរាវំងស ឈភលងការអ្ញ្ជ ឹ
ងឈាណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈពលហែលឈោកអ្ ុ៊ុំឈរចៀងឈលងែនឹង ភាគឈរចើនបទបុរាណ្ រ ឺសមយ័ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បទបុរាណ្ោងំអ្ស់។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅចាជំំណ្ងឈជើងបទែនឹងខលោះៗឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ? 

ក៖ ជួយ របាបជ់ំណ្ងឈជើងបទហែលឈោកអ្ ុ៊ុំថា ឈរចៀងឈលងឈពលទឈំនរ? 

ខ៖ វាបទអ្ុ!ឺ រសហអ្មឈខៀវខច ីរសីទូចហរហម៉ាអ្ញ្ជ ឹងឈា នងិចំឈរៀង្មមមអរិចរួច។ 



ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុស ឈរើឈៅកនុងរកុមរគួសាររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុស ម្ភនអ្នកឈចោះឈលងឩបករណ៍្ឈភលងឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនឈទសាអ រ កូនរបសារ កូនបឈងាើរអ្រឈ់ចោះឈទ ទឈទ។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងផទោះឈោកអ្ ុ៊ុំ សាន កឈ់ៅសពវថ្ងៃែនឹងផទោះផ្ទទ ល់ខលួន រ ឺកជ៏ួលឈគឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ផទោះជួលឈគ ផទោះខលួនឯងគាម នឈទលកអ់្ស់ឈែើយ លកអ់្ស់ោងំពីផទោះោងំពែីីហរសអ្ស់ឈែើយ បានមក
ភនឈំពញែនឹង ឈដាយសាររគួសារឈ្ែឺនឹង លកឈ់មើលៗង្កបស់ល់ហរខលួនទឈទឈា ឈរ ើសឈអ្រចាយហាស់!ៗ ឈរ ើស
ឈអ្រចាយចាែំីឈគឈារករបពនធឈា ឈទើបបានរបពនធឈរកាយែនឹងមករកសីុសំោងកាបំុិរ ឈរ ើសឈអ្រចាយែនឹ
ង។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុស ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបសុបានឈរៀនជនំញខលោះៗ បនតពីឳពុកម្ភត យមកឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រម់្ភន ឳពុកម្ភត យគារជ់ំនញខ្លងរករររីកសាចអ់្ ីខ្ុ ំគាម នឈទមនិជំនញខ្លងសម្ភល បផ់ង។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រប់ានឈរៀនអ្ីខលោះៗពីគារឈ់ទន?៎ 

ខ៖ អ្រឈ់ទ អ្រម់្ភនបានឈទ។ 

ក៖ អ្ូ!៎ សាត យហែរជំនញចាបរ់រីចាបអ់្លីអហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ។ អ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំរបសុ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសអាច 
របាបក់មួយខលោះៗ ពីឈពលឈវោហែលលំបាកឈៅកនុងជវីរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំខលោះៗបានឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? មអងំពីឈកមងរែូរ 
ែល់អាយុប៉ាុណ្ណឹ ង ឈោកអ្ ុ៊ុំគិរថាកំឡុងឈពលណាហែលលំបាកែម៉ាង? 

ខ៖ លំបាកមអងំពីអាយុរបាបំីឆ្ន មំក អាយុរបាបំីឆ្ន ខំ្ុ ំលំបាក។ 

ក៖ លំបាកយ៉ា ងមចិខលោះឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ លំបាកែូចថា ឳពុកម្ភត យបឈណាត យឈអាយឈាភជូរអ្ញ្ជ ឹងឈា ភជូរឈារបរូនងាល័ មនិែឹងទុកអាណ្អ្ី
អាណា ភជូររកហវងឈពញមអវាលឈពញមអកាលែនឹង ឈែើយឳពុកគារជ់ាបខ់្លងឈ្វើរបឹស ឈបា៉ា ង ឈ្វើលបឈ្វើរទូអ្អី្
ញ្ជ ឹងណា ឈែើយទីភជូរឈាអ្ីលំបាកទីមយួ ទីពីរឈទៀរហែលបនទ បម់ក្ំឈែើយឈែើរហរកែ ី កាបថ់្រពកាបអ់្យីក 
លុយឈមើលម្ភត យឈមើលឳពុកឈ្ោឺងំពីរនក ់គារឈ់្ោឺងំពីអ្ញ្ជ ឹងឈែើយែអ៏្ញ្ជ ឹង មកែល់ខ្ុ ំបានបសួខ្ុ ំមក
ហងរកាគារឈ់ៅឈពទយរសូសុ ី ឈៅឈពទយអ្ីឈទហកបរចារអ្ំឈៅ ខ្ុ ំគងឈ់ៅវរតជំពុោះហកអកឈោករគូ ឈៅថាវរតជំពុោះហកអក
វរត កាលឈៅរូចៗ ឈែើយគារឈ់្សឺាល ប ់ ឈែើយែល់ឈាពីឈនោះឈាជា ែល់ឈាែល់ហកបរភមូធិាល កគ់ារ ់ ឈ្ឺ
ោបម់កវញិ សឹកឈែើយមកបំឈរ ើគារឈ់ៅឈពទយថ្រពហវង ឈចញពីឈពទយថ្រពហវងឈាគារ់្ ូរធារជា ឈាឈគឌុបក



ណាត លផលូវធាល កឈ់ារសុរឈជើងរសុរហែសល់ហរម្ភរ ់ គារែូ់ចសាល បែ់ម៉ាង ពាបាលគារ ់ និងលំបាកឈែើយ
បនទ បម់កបានឈារកកាបថ់្រព កាបែ់ី កាបអ់្ីែនឹងមអងំកង់ៗ យកមកពាបាលម្ភត យ ែល់បានរបហែលមយួ
អាទិរយម្ភត យសាល បឈ់ទៀរលំបាកអ្ញ្ជ ឹងណា ឈែើយពីឈរកាយសាល បម់កឈ្វើបុណ្យឈ្វើអ្អី្ស់ឈែើយ ទទួលបង
បអូនឈគមកយកខ្ុ ំមកឈៅឈនោះ ឈៅសល់ហរបងបអូនឈៅែនឹងហងរកាគាន ឈៅែនឹងឈា ខ្ុ ំហបកមកឈនោះឈែើយ និង
ការលំបាកឈែើយឈនោះកលំ៏បាកហែរ លំបាករកសីុកាបថ់្រពកាបែ់ីឈគជាកង់ៗ  យកលុយមកឈដាោះរសាយ
ជីវភាពរគួសារ ែររ់ែូរទល់ហរមកភនឈំពញឈទើបរាង្ូរ ចាស់ឈារាង្ូរ្មីនិ្ូរឈបើឈ្វើហលងឈកើរឈែើយ ឈែើរ
មអខលួនមនិរចួផង។ 

ក៖ អ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំរបសុឈៅឈពលហែលឈោកអ្ ុ៊ុំ ជួបនូវការលំបាកកនុងជីវរិអ្ញ្ជ ឹង ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសមអងំ
ចិរតខលួនឯងយ៉ា ងមចិឈែើមបយីកឈ្នោះឩបសកាោងំអ្ស់ែនឹង ឈែើយបនតរស់ឈៅឈាមុខឈទៀរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ែុ!ឺ ែូចថាឈយើងគិរកនុងចិរតថា ឈយើងលៃងឈ់ាឈ្វើអ្ីបាន្ំែុំរកសីុមអមកម្ភល ងំរបស់ខលួន រកសីុបានប៉ានុម ន 
បានប៉ាុណ្ណឹ ងឈា ហលងគិរឈរឿងម្ភនបានឈែើយ ឈរបើមអកម្ភល ងំគិរអ្កីម៏និឈចញហែរ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំមអងំពីវយ័ឈកមងរែូរែល់ចាស់ប៉ាុណ្ណឹ ង ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនបទពិឈសា្នណ៍ាលអហែលឈ្វើ
ឈអាយជីវរិឈោកអ្ ុ៊ុំសបាយរកីរាយឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ំបទពិឈសា្នែូ៍ចថា ចូលចិរតហរឈ្វើអ្ឈំពើលអ ឈដាយសុចចររិ ឈដាយយុទធ្ម ៌និយយរមួឈដាយយុទធ្ ម៌
ែនឹង កុំឈអាយជំរកក់មមឈពៀរ បំណុ្លអ្ណីាអ្ីថ្ន ឈនោះជាឈរឿងជីវរិ។ 

ក៖ ឈែើយឈពលណាហែលឈោកអ្ ុ៊ុំគិរថា ឈោកអ្ ុ៊ុំសបាយមអងំពីឈកមងមកែល់អាយុប៉ាុណ្ណឹ ងឈោកអ្ ុ៊ុំ? វាឈ្វើ
ឈអាយឈោកអ្ ុ៊ុំសបាយចរិតែម៉ាង? 

ខ៖ អ្រែ់ឹងម្ភនឈពលណាសបាយឈទ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំកាលពីឈៅឈកមង ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនកតីសងឃមឹចងប់ាន រ ឺបំណ្ងរបាថាន អ្ីឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បំណ្ងរបាថាន ចងម់អម្ភន និង បានែនឹង។ 

ក៖ ហរបំណ្ងែនឹងបានែូចប៉ាងរបាថាន ឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ែូចខលោះមនិែូចខលោះ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំអ្ុឺ! ឈរើសពវថ្ងៃែនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនកូនឈៅប៉ាុនម ននកហ់ែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? កូនបឈងាើរហាស់? 



ខ៖ កូនបឈងាើរឈៅសល់របាមំយួនក។់ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងោងំអ្ស់ប៉ាុនម ន? ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងកូនោងំអ្ស់ែបព់ីរនក ់សាល បរ់បា?ំ 

ខ៖ បាទ! សាល បក់នុងឈរោះ សាល បរ់លូរ សាល ប់្ ំឈែើយ សាល បន់ិងពលពរ។ 

ក៖ ែនឹងអ្ស់របា។ំ 

ខ៖ បាទ!ៗ។ 

ក៖ ឈែើយសពវថ្ងៃឈៅរបាពំរីនក?់ 

ខ៖ បាទ!ៗ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសឈៅចាឈំ ម្ ោះកូនៗោងំអ្ស់ឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចាឈំរើ! 

ក៖ សូមឈោកអ្ ុ៊ុំជួយ របាបឈ់ ម្ ោះរបស់ពកួគារប់ានឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បងឈគ នូវ ឈមឿន ម្ភនរបពនធឈែើយម្ភនកូនរបាឈំែើយ បនទ បម់កឈទៀរ នូវ រសី្ ំម្ភនបតីឈែើយម្ភនកូន
បីឈែើយ ឈែើយបនទ បម់កឈទៀរ នូវ រសីឈនឿន ម្ភនកូនពីរឈែើយឈមម្ភយឈទៀរ ឈែើយបនទ បម់កឈទៀរ នូវ 
ម្ភន ម្ភនរបពនធឈែើយហរម្ភនរបពនធខលួនឯង ឈែើយបនទ បម់កឈទៀរ នូវ វាសន អ្!៎ បនទ បម់កឈទៀរ នូវ វោុធ  
ម្ភនរគួសារឈែើយម្ភនកូនមយួ ឈែើយបនទ បម់កឈទៀរ នូវ វាសន នូវ វាសន ឈភទទបីី ឈែើយបនទ បម់ក
ឈទៀរ នូវ ពុំ នូវលីវពរី ឈរៅពីែនឹងម្ភនរគួសារអ្ស់ឈែើយ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំបាទ។ ឈែើយសពវថ្ងៃគាររ់បកបការង្ករអ្ីខលោះឈោកអ្ ុ៊ុំ កូនឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅរស់ែនឹង? 

ខ៖ កូនខ្ុ ំការង្ករខ្លងឈរាងចរក ការង្ករឈៅកហនលងជាមយួសនងការ ឈែើយអាខលោះឈ្វើសនតិសុខ អាខលោះកមមករឈរាច
រក អាខលោះការង្ករអ្ងាការទរីបា ំអាខលោះឈទៀរឈៅឈរៀន ឈែើយខលោះឈទៀរសីុឈ្នូលឈគខ្លងអ្ូសរឈទោះបបរលក ់អ្ស់
ឈែើយ។ 

ក៖ ឈែើយសពវថ្ងៃពកួគាររ់ស់ឈៅភនឈំពញោងំអ្ស់ រមឺយួ? 

ខ៖ ឈៅភនឈំពញែនឹងោងំអ្ស់។ 

ក៖ ឈែើយសពវថ្ងៃឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈៅប៉ាុនម ននកឈ់ែើយ? 



ខ៖ ឈៅឈរចើន របា ំ របានំងិប ី របាបំី អាឈនោះមយួរបាបំូន ឈែើយអាឈ្វីពីរឈទៀរែបម់យួ ឈែើយអាឈៅឈៅ
ឈរ្ិ៍សារម់យួឈទៀរែបព់រី ឈែើយអាឈៅងមីឈរកាយពរីឈទៀរែបប់នួ។ 

ក៖ អ្ូ!៎ អ្ញ្ជ ឹងោងំអ្ស់ែបប់នួឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ!  

ក៖ ឈែើយសពវថ្ងៃកូនឈៅឈោកអ្ ុ៊ុំសាា ល់រពោះប៉ាុនម ននកឈ់ោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សាា ល់រពោះរបហែលជាបីនក។់ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈបើសិនជាសរបុោងំឈោកអ្ ុ៊ុំអ្ី? 

ខ៖ បនួនក។់ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងផទោះឈនោះឈជឿរពោះបនួនកឈ់ោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! ឈនោះធាល បស់ាា ល់រពោះមុនខ្ុ ឈំទៀរឈហាោះ! ប៉ាហុនតវាជាបក់ារង្ករឈាវារបហលងឈចាល ឈនោះសាា ល់រពោះមុនខ្ុ ំ
ឈទៀរឈនោះ។ 

ក៖ ហរសពវថ្ងៃប៉ាុនម ននកឈ់ៅឈារពោះវហិារឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈារពោះវហិារហរខ្ុ ំ។ 

ក៖ អ្ូ!៎ មអឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ពកួកូនឈគហលងឈាឈែើយ។ 

ក៖ ហរសម្ភជិកបនួនកោ់ងំអ្ស់? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ហរឈៅឈាហរឈោកអ្ ុ៊ុំរបសុឈទ? 

ខ៖ បាទ? 

ក៖ ឈៅឈារពោះវហិារឈៅហរឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសឈទ? 



ខ៖ ឈៅហរខ្ុមំយួឈទ ឈគឈាណាឈាថ្ន ខ្ុ ំចាហំរផទោះឈែើយមា៉ាងឈទៀរវាអាចម្ភនឈពលឈារពោះវហិារបាន។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុស របសិនឈបើឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសអាចហផតផ្ទត  ំ រផឺតល់ែំបូនម នឈាកានកូ់នឈៅ 
ឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំនឹងហផតផ្ទត អំ្វីខលោះឈាកានកូ់នឈៅរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំជំននឈ់រកាយៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ការហផតផ្ទត ចំំឈរោះកូនឈៅខ្ុ ំថា កូនឈៅររូវឈ្វើអ្ំឈពើលអឈអាយបានឈរចើន ររវូកសាងញារិមរិតសាមគាីជិរខ្លង 
រសឡាញ់អ្នកជិរខ្លង ឈែើយែឹងគុណ្ឳពុកម្ភត យហរប៉ាុណ្ណឹ ង ឈាអ្នគរឈ់ា។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំ អ្រម់្ភនបណំ្ងរបាថាន ចងឈ់អាយគារស់ាា ល់រពោះបនតឈទៀរឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ំចងឈ់អាយសាា ល់រគបគ់ាន  ប៉ាុហនតវាមនិឈានយិយឈអាយចំវាមនិចងឈ់ាហាស់!ៗ ប៉ាុហនតខ្ុចំងឈ់អាយ
សាា ល់រពោះោងំអ្ស់គាន បានរសណុ្ករបឈៅ និងហណ្ន ំ ឈររោះរពោះរបឈៅឈអាយឈយើងឈ្វើអ្ំឈពើលអោងំអ្ស់ 
ឈែើយខ្ុ ំមនិសាា ល់កហនលងណាឈទ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំសាា ល់រពោះបានប៉ានុម នឆ្ន ឈំែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សាា ល់រពោះបានរបហែលជាែបឆ់្ន ឈំែើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំរជមុជទឹកែបឆ់្ន ឈំែើយ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អ្ូ!៎ យូរហែរឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំអ្ញ្ជ ឹង។ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងកមួយអ្រគុណ្ឈោកអ្ ុ៊ុំឈរចើនហែលឈោកអ្ ុ៊ុំ បានផតល់បទ
សម្ភា សឈនោះឈអាយកមួយ ឈែើយមុននឹងបញ្ចបនូ់វបទសម្ភា សឈនោះរបហែលជាកមួយ សំងររបូឈោកអ្ ុ៊ុំមយួ
ប៉ាុសតិ៍ពីរប៉ាុសតិ៍ទុកជាអ្នុសាវរយី?៍ 

ខ៖ ម្ភនអ្ីងរឈា! 

ក៖ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសអ្នុញាណប រឈអាយកមួយឈ្វើការដាករ់បូងរ ឈែើយនិងបទសម្ភា សឈនោះឈៅឈលើឈគែទំពរ័ 
របស់សកលវទិាល័យ Brigham Young បានហែររឈឺទឈោកអ្ ុ៊ុំ? ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្នុញាណប រឈអាយកមួយដាករ់បូងរ 
និងបទសម្ភា សែនឹងឈៅឈលើឈគែទំពរ័របស់សាោឈរៀនែនឹងឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖  បានឈរើដាកឈ់ា។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងកមួយអ្រគុណ្ឈោកអ្ ុ៊ុំឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈែើយកមួយែឹងថាកិចចសម្ភា សមយួឈនោះ នឹងផតល់ពរ
ជយ័ឈអាយរកមុរគួសារឈោកអ្ ុ៊ុំ ជាពិឈសសកូនឈៅម្ភនឪកាសបានសាា ល់ពីរបវរតិឈោកអ្ ុ៊ុំថា ឈោកអ្ ុ៊ុំបាន



រស ូ យ៉ា ងមចិខលោះឈែើមបបីឈងាើររកមុរគសួារមយួរែូរមកែល់សពវថ្ងៃឈនោះឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងរបហែលជា
កមួយម្ភនហរប៉ាណុ្ណឹ ង ឈែើយសូមអ្រគុណ្ឈោកអ្ ុ៊ុំឈរចើន ឈែើយសូមជរំាបោឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ បាទ!ៗ។ 

 

(ការសហងែបពខី្ុ ំបាទ សីហា ខ្ុ ំែឹងថាអ្វីោងំអ្ស់ហែលឈោក អ្ ុ៊ុំ នូវ សុវណ្ណ  បានហចកចាយជាមយួខ្ុ ំបាទ គឺ
ជាការពិរហែលបានឈកើរឈឡើងកនុងឆ្កជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំហមន។ ខ្ុ ំពិរជាម្ភនអារមមណ៍្កតុកកតួលឈៅឈពល
បានែឹងជីវរបវរតិែក៏ំសររ់បស់គារ ់ ជាពិឈសសឈៅឈពលហែលខ្ុបំានែឹងថា ឈោកអ្ ុ៊ុំបានរស ូមអងំពីជីវរិ
កុម្ភរភាពរែូរែល់ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនអាយុែល់វយ័ជំនស់។ ប៉ាុហនតឈោោះបីជាឈោកអ្ ុ៊ុំបានជួបនូវឈរឿងពិបាកៗែ៏
ឈរចើនកនុងជវីរិកព៏ិរហមន ហរឈោកអ្ ុ៊ុំមនិហែលរាងយនូវឈរឿងោងំអ្ស់ឈនោះហែរ គឈឺោកអ្ ុ៊ុំជំនោះឈលើវារគបឈ់ពល
ឈវោោងំអ្ស់។ ឈែើយម្ភនឈរឿងមយួឈទៀរហែលឈ្វើឲខ្ុ ំបាទ ម្ភនឈសចកតីអ្ណំ្រចំឈរោះឈោកអ្ ុ៊ុំឈនោះ គឺ
ឈោកអ្ ុ៊ុំបានសាា ល់ែំណឹ្ងលអរបស់រពោះឈយស ូ វរគីសទ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំបានែឹកនកូំនឈៅបានបីនកប់ាននឹង
កំពុងរស់ឈៅឈដាយពាយមឈគារពបទបញាណប រិរបស់រពោះឈយស ូ វរគីសទ ឈែើយឈលើសពីឈនោះឈាឈទៀរឈសារ 
ឈោកអ្ ុ៊ុំកំពុងររូសរមអយផលូវែល់កូនៗ ឈៅៗ ឈអាយទទួលយកែណឹំ្ងលអដាកក់នុងជីវរិរបស់ ពួកឈគែូចជា
ឈោកអ្ ុ៊ុំហែរ។) 

 

 

 


